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Editorial

O

ano de 2009, foi sem dúvida um ano de muitos e positivos
acontecimentos na vida do IPM, marcado sobretudo pela tomada de
posse de uma Direcção Nacional totalmente renovada, pelo sucesso
nas candidaturas a projectos nacionais de Investigação &
Desenvolvimento financiados pela FCT, pela publicação de um
livro no âmbito da história da Malacologia em Portugal (ver neste número página 52),
e pelo recrutamento de um novo elemento para organizar e catalogar as colecções
científicas da instituição.
Este ano, marca igualmente o adeus da equipa editorial da Portugala, que nos
últimos sete anos assegurou a publicação regular da “newsletter”. O ano de 2010,
irá trazer uma “nova” Portugala, com uma equipa renovada, que imprimirá, quiçá,
um novo rumo à publicação.
Queria eu meu nome, como Editor, agradecer a todos os que contribuíram
para fazer deste projecto uma realidade; queria deixar aqui uma palavra de apreço
especial, ao núcleo da equipa que com a sua participação mais assídua tornou o projecto
possível, nomeadamente o Editor Gráfico (M. M. Malaquias) e o autor da rubrica
“Notícias do Rectângulo” (António Monteiro).
Neste “último” número, bastante mais volumoso que o habitual, reunimos
contribuições várias, de individualidades que ao longo dos últimos anos têm mantido
a Malacologia bem viva no nosso país. Que assim continue!
Votos de um Bom Natal e de um Feliz 2010.
O EDITOR

Neste número
dos impactos da pesca
com ganchorra
por PAULO VASCONCELOS,
ANTÓNIO MORGADO-ANDRÉ,
CARLOS MORGADO-ANDRÉ
& MIGUEL B. GASPAR ................... 19

A idade da malacofauna pliocénica
da Bacia do Mondego (Portugal)
e suas implicações
paleoceanográﬁcas
por CARLOS MARQUES DA SILVA
& BERNARD LANDAU .................... 43
Bermudas: no triângulo
à procura de opistobrânquios
por MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS 47

Cantareus aspersus

Efeitos das alterações climáticas
na recuperação de uma população
de Hydrobia Ulvæ
(Mollusca: Gastropoda)
por PATRÍCIA CARDOSO ........................ 24

(O. F. MÜLLER 1774)
por ROLANDA ALBUQUERQUE
DE MATOS ....................................... 9

Os fósseis de Santa Maria
por SÉRGIO P. ÁVILA ............................. 29

Avançar & Divulgar
por JOAQUIM REIS ................................. 2
Breve história do estudo da família
Conidæ em Portugal (1974-2009)
por ANTÓNIO MONTEIRO ..................... 3
Balanço para o futuro
por GONÇALO CALADO ........................ 8
Genética da espécie polimórﬁca

Resistência física e danos na concha
de ameijola (Callista chione):
Contribuição para a minimização

A Malacologia nos Açores:
o ontem e o hoje
por ANTÓNIO M. DE FRIAS MARTINS . 34

NOTÍCIAS DO RECTÂNGULO 12
por ANTÓNIO MONTEIRO .................... 50
INFORMAÇÕES GERAIS
— Publicações recentes .................... 52
— Reuniões, Cursos e Exposições . 53

PORTUGALA - n.º 14 - Novembro 2009

2

PORTUGALA
n.o 14 * NOVEMBRO 2009 * semestral
ISSN 1645-9822 * Depósito Legal 210446/04

Noticiário Malacológico
do INSTITUTO PORTUGUÊS
DE MALACOLOGIA
Director: JOAQUIM REIS
Secretário: MANUEL LOPES LIMA
Editor: MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS

É

incontornável neste ﬁnal de ano fazer referência
ao livro recém-publicado da Dra. ROLANDA ALBUQUERQUE
DE MATOS, sobre a vida e obra de JOSÉ DA SILVA E CASTRO,
um malacólogo português do século XIX cuja biograﬁa
era praticamente desconhecida. Um livro editado
pelo IPM e que resulta do
empenho inesgotável da
Dra. Rolanda, cuja contribuição para a Malacologia Portuguesa tem
sido inestimável ao longo
de muitos anos, por vezes
sem a merecida visibilidade. Assim se vai divulpor JOAQUIM REIS gando o que se faz e o que
se fez em Malacologia
Presidente da Direcção
em Portugal, e o IPM terá
sempre um forte empenho
para que essa divulgação
aconteça, cada vez mais. O acesso à informação é de
facto crucial para o avanço da Ciência. Nesse sentido, a
contribuição do novo colaborador do IPM João Monteiro,
que se vai dedicar a organizar e catalogar a biblioteca
e colecções para que sejam de fácil acesso e consulta, será
sem dúvida signiﬁcativa. Com a colaboração de todos,
vamos tornar a Malacologia em Portugal mais acessível
e cativante!
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Breve história
do estudo da família Conidæ
em Portugal (1974-2009)
por ANTÓNIO MONTEIRO

(1) Para uma bibliograﬁa exaustiva, ver o
trabalho de Carlos Almaça «Publicações do Prof. Dr. Augusto Nobre
sobre oceanograﬁa biológica», no
Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências
Naturais, 2ª série, 11: 15-25
(2) Para uma bibliograﬁa exaustiva, ver
a revista O Médico, ano XXVII, vol.
LXXVIII, nº 1270, de 1 de Janeiro de
1976
(3) Neologismo adaptado, julgamos que
primariamente no Brasil, a partir do
inglês serendipity, que designa, de modo
genérico, a circunstância de se fazer
quase por acaso, qualquer descoberta
interessante. O termo serendipity foi
criado em 1754 pelo escritor britânico
Horace Walpole (1717-1797), numa
carta que dirigiu ao seu amigo Horace
Mann. Nessa carta, Walpole explicava
que a palavra derivava de Serendip, que
era um antigo nome árabe para a ilha
de Ceilão (Sri Lanka) e que ele tinha
encontrado numa história de fadas
intitulada Os Três Príncipes de Serendip,
cujos protagonistas, ao longo das suas
viagens, faziam descobertas inesperadas, de factos que não procuravam
especiﬁcamente.

N

tendo Portugal uma tradição muito forte no que respeita
à investigação malacológica, a partir de meados do século XX
— período subsequente aos conhecidos trabalhos de Augusto
Nobre sobre a fauna portuguesa (1) e bem assim aos de João
Fraga de Azevedo e a sua escola versando essencialmente aspectos de
parasitologia e saúde pública (2) —, pode parecer invulgar que, depois
de 1974, se tenha registado no nosso país um grande interesse pelo estudo
da família Conidæ, em particular com as populações referentes a esta
família para diversas localidades da costa ocidental africana. Sabendo-se
que a memória dos homens é curta e como muitas vezes é difícil
reconstituir a história de acontecimentos pretéritos, julgamos oportuno
registar aqui algumas linhas explicativas do que se poderia à primeira
vista considerar um desvio signiﬁcativo em relação a um comportamento
corrente. Em parte, a coisa resume-se a um caso de serendipidade (3)
e uma boa parte da história tem a ver com a política internacional...
Na realidade, tendo o nosso país estabelecido, durante perto de
cinco séculos, diversas colónias em África — Cabo Verde, Guiné, S. Tomé
e Príncipe, Angola e Moçambique — e na Ásia — Estado da Índia, Macau
e Timor, veriﬁcou-se que, a partir da década de 1960, diversos movimentos políticos iniciaram longas e sangrentas lutas pela independência,
que acabariam por obter — com excepção do Estado da Índia, anexado
muito antes pela União Indiana e de Macau, posteriormente entregue
à administração chinesa — no seguimento da revolução de 1974 que
derrubou o regime político que governara o país durante várias décadas.
Este estado de coisas teve duas importantes consequências, do ponto
de vista malacológico. Em primeiro lugar, durante os tempos de guerra
colonial, muitos milhares de jovens foram incorporados nas forças
armadas portuguesas e mandados combater em África ou em Timor;
nessas regiões tropicais, especialmente em Moçambique, tiveram o seu
primeiro contacto com conchas exóticas que despertou nalguns
deles o desejo de coleccionar. Em segundo lugar, após a independência daqueles territórios, muitos portugueses veriﬁcaram que já
não eram bem-vindos nessas regiões, o que levou muitos milhares
a retornar a Portugal, sendo que vários coleccionadores trouxeram
consigo as suas colecções.
Isto fez com que, em ﬁnais da década de 1970, tivéssemos
— principalmente na região de Lisboa — um número que se pode
considerar elevado de coleccionadores avançados e de colecções relativamente importantes.
Um outro aspecto que deve ser tido em conta para se compreender
parte da história contemporânea da Malacologia portuguesa foi que,
ÃO

4

cerca de uma década mais cedo, o presidente do Centro Português
de Actividades Subaquáticas (CPAS), o arquitecto Jorge Albuquerque,
era, por casualidade, coleccionador de conchas.
Durante o seu mandato, o CPAS organizou um certo número de
expedições de mergulho a diversos pontos da costa ocidental de África,
especialmente ao arquipélago de Cabo Verde e à costa de Angola. Durante
essas viagens, foram recolhidas numerosas amostras da fauna malacológica local, que foram trazidas para Lisboa.
Um dos membros dessas expedições, antigo campeão de natação e
excelente amigo, era Herculano Trovão.
Não tendo quaisquer conhecimentos sobre conchas, Trovão ﬁcou
fascinado pela diversidade de populações de Cones que tinham sido
encontradas em Cabo Verde e em Angola e, com a ajuda de um jovem
mergulhador e coleccionador, Luís Pisani Burnay, começou a estudar as
amostras recolhidas, chegando rapidamente à conclusão de que várias
delas não eram identiﬁcáveis.
Beneﬁciando de algumas condições técnicas favoráveis proporcionadas pelo CPAS e inspirando-se em diversos trabalhos que leu
avidamente, sobre a estrutura morfológica dos dentes radulares das
espécies da família Conidæ, Trovão — que tinha efectivamente um
espírito inquisitivo, uma grande persistência e uma habilidade manual
que lhe permitiu dominar rapidamente diversas técnicas laboratoriais —
iniciou assim um estudo aprofundado que culminou na publicação,
em 1975, dos seus primeiros trabalhos, onde foi descrevendo diversas
novas espécies para a fauna angolana, tais como os Conus cepasi, nobrei,
musivus, etc.
Deve notar-se que, de início, Herculano Trovão estava muito
conﬁante nos seus métodos, resultados e conclusões. Infelizmente, porém,
a reacção geral às suas publicações não foi tão entusiástica nem tão
favorável quanto ele esperaria. Essa circunstância ter-se-á devido,
muito provavelmente, ao facto de muitos dos leitores dos seus
artigos, em diversos pontos do Globo, não terem informação adequada
para os avaliar correctamente; também será bom lembrar que
TROVÃO era, para a generalidade desses mesmos leitores — fossem eles
biólogos proﬁssionais ou coleccionadores avançados, por vezes de
reputação mundial — um ilustre desconhecido, oriundo de um país
pequeno, obscuro e com poucas
tradições na área. O caso é que as
novas espécies que foram sendo
publicadas não foram tão bem
recebidas no Olimpo da nomenclatura malacológica como o nosso
autor teria imaginado.
TROVÃO ﬁcou, pode dizer-se,
desolado com tal acolhimento,
ainda mais quando se demonstrou, sem margem para dúvidas,
que uma dos seus “novos” taxa
— por ironia uma daquelas sobre
que menos dúvidas impendiam, o
Conus cepasi TROVÃO, 1975.
Conus amethystinus TROVÃO, 1975 —
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era simplesmente um sinónimo
do C. carnalis SOWERBY, 1879.
De uma postura de grande
conﬁança, passou rapidamente a
uma acentuada insegurança que
levou mesmo a que, depois do
núcleo inicial de trabalhos,
Trovão tenha publicado pouco
mais. Pelo menos num caso,
podemos testemunhar que teve
praticamente pronta, por mais de
dez anos, a descrição de uma nova
espécie, mas foi adiando sempre a
sua publicação, por sentir que Conus trovaoi ROLÁN & RÖCKEL, 2000.
precisava de mais qualquer coisa,
sempre mais qualquer coisa, que tornasse inabaláveis as suas conclusões.
Houve que esperar cerca de vinte anos para ver essa descrita, no
ano 2000, pelos nossos bons amigos Emilio Rolán, de Vigo, Espanha,
e Dieter Röckel, de Eberbach am Neckar, Alemanha. Apropriadamente,
os autores atribuíram-lhe o nome de Conus trovaoi.
Os trabalhos de Herculano Trovão marcaram assim o início do
estudo moderno da fauna malacológica e especialmente da família Conidæ
na África ocidental.
Logo após a independência da República de Cabo Verde, em
1975, Luís Burnay e Henrique Lichtenstein visitaram o arquipélago e lá
recolheram numerosos exemplares de conchas de diversas famílias.
O estudo dos materiais então recolhidos foi resumido, em 1977, por Luís
Burnay e António Monteiro, num pequeno livro (edição de autor). A esse
trabalho inicial seguir-se-ia, já em 2005, a obra Malacological Fauna from
the Cape Verde Archipelago, de que, até ao momento, foi publicada somente
a primeira parte, dedicada às classes Aplacophora, Polyplacophora e
Gastropoda.
Os esforços assim desenvolvidos, a partir da década de 1970, para
o estudo e identiﬁcação das populações provenientes de diversos pontos
da costa ocidental de África, entre as quais sempre se destacaram, pela
sua abundância e variabilidade, as amostras pertencentes à família Conidæ,
não podiam deixar de chamar a atenção de muitos outros coleccionadores
e investigadores. Entre os que visitaram as ilhas de Cabo Verde,
por exemplo, é justo sublinhar (4) os nomes de José Pedro Borges,
Francisco Fernandes, Guido Poppe, Dieter Röckel, Gonçalo Rosa,
Graham Saunders, Guilherme Soares, Manuel Jimenez Tenorio e outros,
e entre estes dar especial relevo a Emilio Rolán Mosquera, autor de largas
centenas de artigos, muitos deles referentes à costa africana. Houve
também recolhas no Senegal (Paulo Granja, Gonçalo Rosa, Guilherme
Soares, etc.), em S. Tomé e Príncipe (Ilídio Félix-Alves, José Faria e Silva,
Guilherme Soares, etc.) e em Angola (Luís Albergaria Ambar e Guilherme
Soares, antes de 1974, depois Francisco Fernandes e, mais recentemente,
José Rosado).
Como é natural, o arquipélago de Cabo Verde tem atraído um maior
número de visitantes, já pela sua relativa proximidade da Europa, já pelo
muito interesse da sua fauna malacológica, onde se regista grande
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variabilidade de espécies e elevadas taxas de endemismo, na família
Conidæ como noutras, como por exemplo Buccinidæ, representada
por numerosas espécies do género Euthria.
Devendo salientar-se a boa harmonia geralmente reinante entre
todos os participantes nesta extensa e multifacetada actividade de
recolha, estudo e classiﬁcação, não surpreende que dela tenham resultado diversos trabalhos, muitos deles em regime de co-autoria.
Já em 1980, Dieter Röckel, Emilio Rolán e António Monteiro publicaram Cone Shells from Cape Verde Islands – a difﬁcult puzzle, numa edição
de autor. Nesse trabalho eram descritas diversas novas espécies.
Muitas outras se lhes seguiriam, especialmente as que foram descritas
em sucessivos trabalhos por Emilio Rolán, e mesmo nos nossos dias
o esforço de identiﬁcação e classiﬁcação de novas espécies não tem
parado, mormente através das diligências de Manuel Jimenez Tenorio
e de Carlos Afonso.
Para além dessa relativamente intensa actividade de estudo e investigação, é interessante salientar também que os nossos coleccionadores
e comerciantes especializados se tornaram rapidamente nos principais
— quase exclusivos — distribuidores de exemplares da família Conidæ,
provenientes da costa ocidental africana, por todos os que, mundo fora,
se interessam pelo assunto e por aquela família em especial.
No aspecto comercial, em particular, já a extinta casa Tan-Tan,
na Junqueira, em Lisboa, propriedade de Joaquim da Costa Torres,
dispôs para venda, em ﬁnais da década de 1960, de um certo número de
exemplares de Angola, precisamente dos que haviam sido recolhidos pelas
expedições organizadas pelo CPAS, muitos dos quais representando
espécies até aí por descrever, como acima se explicou. Curiosamente, há
que notar que do manuseamento desses exemplares resultou uma
circunstância a todos os títulos desagradável. O caso é que muitas das
populações em questão foram recebendo nomes informais (como por
exemplo “alexandrinus”, “lilac”, “armatus”, “ﬁcus”, “lineopunctatus”,
“lobitensis”, etc.), nomes que eram utilizados por Herculano Trovão
e pelos que lhe eram próximos para mais facilmente distinguir as diversas
populações e lhes fazer referência. Inadvertidamente, esses nomes
começaram a ser conhecidos nos mais diversos quadrantes, a nível
internacional, mercê de vendas e trocas efectuadas à época. Daí
resultou que quando, em ﬁnais da década de 1970, a coleccionadora
americana Sally Diana Kaicher lançou o seu projecto de publicação de
uma espécie de pequenas ﬁchas de identiﬁcação (quase em formato de
carta de jogar), acabou por incluir ilustrações de diversas espécies de
Angola, identiﬁcadas com esses nomes que nunca tinham sido objecto
de descrição nem de publicação formal. Mais ainda: se bem que as
referidas ﬁchas não tivessem, à partida, qualquer intenção de descrição
de novos taxa (tanto assim que não incluíam nem descrição pormenorizada, nem comparação entre espécies aﬁns, nem designação de
exemplares tipo), a International Comission of Zoological Nomenclature
determinou — ao que se sabe, por estreitíssima margem na votação
ﬁnal — que os nomes ali utilizados passassem a ser considerados como
válidos! A falta dos elementos acima referidos, porém, aconselhou a que,
em trabalhos recentes (por exemplo, MONTEIRO, TENORIO & POPPE,
2004) eles acabassem por ser tratados como nomina dubia.
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Ainda no âmbito comercial, terá sido Guilherme Soares — através
da sua ﬁrma Amonite, por volta da década de 1980 — a comercializar
os primeiros exemplares de qualidade, com identiﬁcações correctas
e dados de localização ﬁdedignos. Mais tarde, Paulo Granja, depois Paulo
Granja e Gonçalo Rosa e, mais recentemente ainda, Paulo Granja,
na ﬁrma Deep’n Reef e Gonçalo Rosa, na ﬁrma Atoll Specimen Shells,
têm apresentado aos coleccionadores uma selecção de praticamente
todas as espécies endémicas das ilhas de Cabo Verde e do Senegal.
Modernamente, diversos comerciantes e numerosos coleccionadores privados, dispondo de exemplares da costa ocidental africana,
têm utilizado os diversos leilões que periodicamente se desenrolam
através da Internet para propor para venda um sem ﬁm de exemplares
da costa africana.
Não ﬁcaria bem uma resenha da actividade que entre nós se tem
desenvolvido nas últimas décadas, em torno da família Conidæ, sem uma
referência às espécies pertencentes à fauna do Oceano Índico.
Nesse campo, é justo não esquecer os esforços desenvolvidos por
Amarílio Ramalho para um melhor conhecimento da fauna de
Moçambique, nem o grande aﬂuxo de material — propiciador de novos
estudos — proveniente da actividade comercial de César Fernandes,
Manuel Amorim e Paulo Granja. No entanto, a fauna moçambicana
não nos tem trazido um grande número de novas espécies para descrever e, por conseguinte, o número de trabalhos que ultimamente
lhe têm sido dedicados é extremamente reduzido.
O grande volume de artigos referentes às populações da família
Conidæ presentes na África ocidental e, em particular, os artigos de
RÖCKEL E ROLÁN (2000; 2001), em que foram ﬁnalmente descritas
diversas espécies recolhidas no Sul de Angola, permitiu que, em 2004,
Monteiro, Tenório & Poppe publicassem a revisão The Family Conidæ
– the West African and Mediterranean species of Conus, integrada na obra
A Conchological Iconography, editada pelo terceiro autor. Pela primeira vez,
foram apresentadas numa só obra todas as espécies até ali descritas
para a zona geográﬁca que vai do Mar Mediterrâneo ao Sul de Angola.
De referir, contudo, que, de então para cá, novos taxa se foram já
acrescentando à lista então considerada.
Se me é permitida, a terminar, uma nota de carácter pessoal, não
quereria perder a ocasião de referir o gosto e a honra que me têm sido
dados por poder participar em boa parte das acções acima descritas,
quer como coleccionador, quer como autor e co-autor de diversos
trabalhos, nem de salientar as sinceras amizades que, por via dessa
mesma actividade, fui cimentando com todos os que acima foram
citados. Coleccionador há quase meio século, especializado, na medida
das minhas parcas possibilidades, na família Conidæ desde há talvez um
par de décadas, tenho procurado, nos tempos mais recentes, contribuir
para a difusão de informações sobre este interessantíssimo grupo através
da edição do boletim electrónico The Cone Collector (disponível em
www.theconecollector.net, entre outros endereços). O grande — quase
inesperado — êxito desta iniciativa, na qual têm também participado
diversos coleccionadores nacionais, com artigos diversos, revela claramente a apetência de um número muito alargado de coleccionadores
de todo o Mundo pelo estudo dos Cones.
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Balanço para o futuro

A

longo dos últimos oito anos, as pessoas que trabalharam
com o IPM remaram contra a corrente na perspectiva
de dinamizarem uma associação cientíﬁca ímpar. Com
grande ajuda do Zoomarine, foi possível refundar o IPM,
com novos estatutos, nova sede e uma dinâmica que nos levou a ir mais
além do que se espera de uma sociedade desta índole. Destaco aqui toda
a actividade de investigação que em Portugal está restrita ao meio
académico, aos laboratórios do Estado e a muito poucas fundações
e empresas. O IPM está envolvido actualmente em vários projectos
de investigação e acaba de ganhar um como instituição proponente,
reforçando a sua credibilidade como parceiro de pleno direito no
sistema cientíﬁco e tecnológico português. Está envolvido em
trabalhos de atribuição do grau de Doutor e de Mestre
em pareceria com universidades e mantém uma colecção
cientíﬁca de referência na área da malacologia que está
a ser ﬁnalmente catalogada. Como sociedade cientíﬁca
tem promovido e colaborado na organização de vários
congressos nacionais e internacionais, além de publicar
regularmente esta Portugala, a qual recentemente teve
um número especial ligado à história da malacologia.
Mantém igualmente actualizada a única biblioteca
pública de malacologia no nosso país, assinando as
principais revistas da especialidade. Por tudo isto, o IPM
continua a ser procurado por investigadores nacionais e
estrangeiros, quer para consulta de material e bibliograﬁa, quer
para apoio em campanhas de recolha de material de
investigação.
Orgulho-me de pertencer a este grupo de irredutíveis
malacólogos que insistem em dar a este grupo tão diversiﬁcado e tão bem sucedido o merecido destaque numa
sociedade pautada pelo facilitismo vertebralista.
Quero fazer um especial agradecimento à equipa
editorial da Portugala, Manuel Martinho
Malaquias, António Monteiro e Manuel António E. Malaquias pelo empenho incansável
em levar este projecto a bom porto. À nova
Direcção desejo as maiores felicidades na sua
nobre missão.
O

por GONÇALO CALADO
Ex-Presidente da Direcção do IPM
(2003-2009)
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Genética da espécie polimórﬁca
Cantareus aspersus (O. F. MÜLLER 1774)
por ROLANDA ALBUQUERQUE
DE MATOS

U

espécie polimórﬁca é a que apresenta vários morfos, ou seja
formas bem distintas morfologicamente, numa mesma
população. Observando sucessivas gerações dessa mesma
população, veriﬁca-se que os diferentes morfos vão aparecendo
em proporções semelhantes, o que indica que não só devem estar em
equilíbrio com as condições ecológicas da área ocupada, mas também
devem necessariamente ter uma base genética porque as suas características se mantêm. Assim sendo, no conceito de morfo estará implícita
uma natureza eco-taxonómica e genética.
Uma questão muito discutida e de não fácil resolução é a de
saber qual a origem do equilíbrio entre morfos e as características do
ambiente em que se encontram, mas tal equilíbrio embora sujeito a
evolução é veriﬁcadamente um facto. Os morfos podem representar
microadaptações, isto é, adaptações a detalhes de nichos ecológicos de
certa área ou podem ser neutrais do ponto de vista da selecção natural
que vai tendo lugar nessa área.
Estudos da genética de espécies polimórﬁcas têm sido efectuados
em alguns caracóis terrestres, nomeadamente o Cepæa nemoralis e o
Cantareus aspersus.
Iniciei o estudo da genética de Helicídeos em 1974, tendo começado
com cruzamentos de C. nemoralis. Pouco depois abandonei esta espécie
por ter veriﬁcado através de extensa bibliograﬁa sobre essa espécie que
ela tinha começado a ser estudada há mais de duas décadas, contemporânea e independentemente em França e na Inglaterra, segundo
o método da genética das populações (cf., por exemplo, LAMOTTE, 1951;
CAIN et al., 1968).
Passei depois a interessar-me pelo o estudo de Cantareus aspersus,
espécie que ainda não tinha sido estudada do ponto de vista genético.
O meu método de estudo foi diferente, o da genética clássica ou mendeliana. A principal diferença entre estes dois métodos reside em que, no
primeiro, a caracterização dos morfos e suas proporções é feita sobre
populações naturais, que, no entanto, tem por vezes de ser complementado por cruzamentos apropriados; no segundo método é feita por
observação das descendências sucessivamente obtidas de pares de progenitores escolhidos. Por outro lado, é preciso seguir observando os animais
durante o seu desenvolvimento se se quiser ﬁcar a saber quais são os verdadeiros caracteres da concha, nomeadamente quanto a coloração de base e a
padrões de bandas. Em 1988, CAIN publicou um artigo de conjunto sobre genética do polimorﬁsmo em conchas de moluscos, onde são tidos em boa
conta os meus resultados genéticos e a hipótese que avancei sobre a adaptabilidade dos morfos às especiais condições do ambiente (CAIN, 1988).
MA
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Embora em caracóis o método mendeliano pareça ser mais dispendioso e moroso por necessitar espaço considerável em instalações
apropriadas e muito trabalho para manutenção das culturas, a verdade
é que leva, para um mesmo período de tempo, a conhecimento mais
pormenorizado dos efeitos dos diferentes genes. No caso de aspersus, um
helicídeo facilmente cultivado em laboratório, na natureza só se obtém
uma geração por ano, em cultura podem obter-se duas ou três, porque
esta espécie responde a condições óptimas de alimentação e de ambiente
encurtando signiﬁcativamente a duração do seu ciclo vital.
O estudo da genética de C. aspersus, que implicou análise das descendências de cerca de 1.600 cruzamentos efectuados ao longo de duas
décadas, incidiu principalmente sobre as características pigmentares da
concha. Foram obtidos resultados que, cremos, podem ajudar ao
conhecimento do polimorﬁsmo, além de outros de interesse prático
para a helicicultura intensiva, como sejam as condições ambientais
óptimas e o tipo de alimentação apropriado para melhor rendimento.
Diagnose da espécie. O Cantareus aspersus (O. F. MÜLLER 1774),
o maior caracol terrestre português que chega a atingir 43 mm de diâmetro, é frequente em parques, jardins, vinhas e terrenos cultivados,
onde pode causar grandes estragos. A concha é mais ou menos globosa,
por vezes cónica, com quatro e meia a cinco voltas, que aumentam
rapidamente de largura; superfície rugosa, tipicamente salpicada
(aspergida) por manchas ou riscas claras, que lhe dão o aspecto característico donde deriva o seu nome especíﬁco. Abertura da concha grande,
com bordo branco e espessado, revirado para fora nos adultos. Coloração
muito variada, tipicamente com bandas longitudinais escuras, que podem
apresentar variados padrões quanto a número, intensidade de pigmentação
e grau de fusão.
Fig. 1. Cantareus aspersus adulto. Face superior
e inferior da concha do morfo mais comum
na natureza (forma típica): coloração
acastanhada, com quatro bandas longitudinais escuras e interrompidas por riscas
claras.

Coloração da concha. As características pigmentares da concha
dizem respeito a dois sistemas: cor de fundo ou de base e cor das bandas,
a que se podem sobrepor caracteres estruturais, devidos a espessamentos
calcários, como uma banda branca que percorre o equador da concha, a
fascia albata, e as manchas e riscas claras que interrompem a pigmentação
das bandas.
Para as diferentes características pigmentares da concha foram
individualizados dezoito genes: dois apenas com efeitos sobre a coloração
de base da concha; três com efeitos conjuntamente sobre a cor da concha
e bandas; doze apenas para as bandas; e um para a estrutura
(ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985). Estes efeitos podem referir-se a dois
tipos de hereditariedade: alternativo dual (Tipo I) e alternativo múltiplo
(Tipo II). O primeiro, corresponde aos genes que produzem apenas dois
fenótipos: com ou sem o efeito nominativo; no segundo, estão os genes
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em que o efeito nominativo mostra várias alternativas (ALBUQUERQUE DE
MATOS & SERRA, 1984a).
Estes genes, seus efeitos e interacções, são sumariamente descritos
em seguida. Pode parecer à primeira vista que algumas das conchas fotografadas não correspondem ao efeito nominativo do gene onde estão
inseridas; no entanto, todas as conchas representadas pertencem a descendências obtidas em laboratório, cuja constituição genética foi testada
em mais uma ou duas gerações subsequentes.

Genes para as características pigmentares da concha
EFEITO APENAS SOBRE COLORAÇÃO DA CONCHA.
C, para concha com uma só cor de base. Tipo II, série de três alelos,
C , CV e CC, para amarelo, vermelho e castanho. Heterozigotos
intermediários: CA CV amarelo-vermelho, CACC amarelo-castanho e CVCC
vermelho-castanho. Vários tons de cada alelo presentes em populações
naturais. As seis possibilidades de coloração são melhor apreciadas quando
os caracóis são jovens ou logo após atingirem o estado adulto; com a
idade, os adultos tendem a ﬁcar com um tom geral acastanhado ou
pardo, porque continua a dar-se a tanagem do periostraco, ou cutícula
que cobre externamente a concha (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1984a).
A

Fig. 2. Em cima, conchas homozigotas: amarela, vermelha e castanha. Em baixo, conchas heterozigotas:
amarela-vermelha, amarela-castanha e vermelha-castanha.

S-s, para parte superior da concha mais escura que a inferior. Tipo I,
SS ou Ss, concha com manifestação do carácter; ss, conchas sem esse
carácter. Vários alelos de valências diferentes. Alguma variabilidade de
expressão.

Fig. 3. Concha amarela-castanha, sem bandas, com a parte superior muito mais escura que a inferior e fascia albata larga.
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EFEITO SOBRE COR DA CONCHA E BANDAS.
A-a, para albinismo da concha. Tipo I, AA ou Aa, conchas
pigmentadas; aa, conchas desprovidas de coloração (albinas). O albinismo
é epistático sobre qualquer coloração de base da concha e sobre a
pigmentação das bandas. Nas conchas albinas as bandas são
completamente despigmentadas (bandas hialinas) ou levemente rosadas
(ALBUQUERQUE DE MATOS, 1984a).
A

B

C

D

E

F

Fig. 4. Conchas albinas: A, sem bandas; C e D, com bandas hialinas; B, E, F, com bandas de
pigmentação muito fraca. A cor amarela é devida ao periostraco que reveste a parte calcária,
branca, da concha.

U-u, para cor uniformemente castanha-avermelhada e supressão das
bandas. Tipo I, UU ou Uu, conchas com pigmentação uniforme; uu,
concha de qualquer outra cor e com bandas. Epistático sobre todos os
outros genes com excepção do gene para albinismo (ALBUQUERQUE DE
MATOS, 1984b).

Fig. 5. Vários tons de coloração uniforme.

Dfb, para diluição conjunta da cor de fundo da concha e da
pigmentação das bandas. Tipo II, dois alelos caracterizados: Dfb0, o alelo
sem os efeitos nominativos; provavelmente dois outros alelos, Dfb1 e Dfb2,
para redução média e forte. Interacção entre os dois efeitos torna a
caracterização dos diferentes alelos difícil. Usualmente há também
variegação dos dois efeitos durante o desenvolvimento da concha. Provável
interacção com albinismo. Não foi possível esclarecer devidamente a
acção deste locus, e dos dois só para diluição da cor das bandas, porque
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motivos fortes, a que fui completamente alheia, levaram a que laboratórios onde decorriam os meus estudos tivessem de ser desocupados,
impedindo, assim, a continuação dos estudos genéticos.

Fig. 6. Conchas com diluição conjunta da cor de fundo da concha e da pigmentação das bandas.

EFEITO SOMENTE SOBRE AS BANDAS.
Bj-bj, para presença de bandas juvenis. Tipo I, Bj Bj ou Bj bj,
determina o aparecimento de bandas pouco extensas na primeira metade
da volta a seguir à protoconcha e que podem ser, ou não, logo seguidas
das bandas normais; bj bj, sem bandas juvenis.

Fig. 7. À esquerda, concha com bandas juvenis, logo seguidas de bandas deﬁnitivas precoces. Ao centro
e à direita, bandas juvenis ausentes e bandas deﬁnitivas retardadas, que se manifestam mais cedo
ou mais tarde conforme a largura e a intensidade de pigmentação. Efeitos de Bj e Br em várias
conchas de outras ﬁguras.

Br-br, para bandas retardadas. Tipo I, Br Br ou Br br, bandas
aparecendo cerca do início da 4ª volta da concha; br br, bandas precoces,
que aparecem cedo depois da protoconcha ou logo a seguir às bandas
juvenis, quando estas existem.
M, para intensidade de pigmentação (melanização) das bandas. Tipo
II, série de cinco alelos, M0, M1, M2, M3 e M4, de expressão algo variável.
M0 determina completa ou quase completa ausência de bandas por
despigmentação (diferente de ausência de bandas devida a UU ou Uu);
dominante ou quase sobre todos os outros alelos. M1, bandas quase
despigmentadas, também quase dominante sobre os três alelos seguintes
da série, que têm manifestação intermédia entre si. M4, pigmentação
máxima. Efeitos variáveis segundo os modiﬁcadores, aparecimento
precoce ou retardado das bandas e tipo destas.

Fig. 8. Série de intensidade de pigmentação das bandas.
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Bt, para tipo de bandas quanto à largura. Tipo II, série de três alelos,
Bt , bandas estreitas, Bt2, bandas de largura média, Bt3, bandas largas.
Efeitos intermédios: o heterozigoto Bt1 Bt3 é semelhante ao homozigoto
Bt2 Bt2, mas este não segrega outros tipos. O tipo das bandas interfere
com todos os genes para fusão e para estreitamento e perda de bandas:
as bandas largas favorecem a precocidade, as bandas estreitas favorecem
o estreitamento ou a perda, e também o retardamento.
1

1

2

3

4

5

6

Fig. 9. Graus de expressão do tipo de bandas.

Bf(23)-bf(23), para fusão das bandas 2 e 3. Tipo I, Bf(23) Bf(23), fusão
completa; Bf(23) bf(23), fusão incompleta, bandas mais ou menos aproximadas;
bf(23) bf(23), bandas livres, igualmente afastadas. Homozigotos e heterozigotos distintos, mas interacção com o tipo de bandas e factores de estreitamento.
Bandas estreitas favorecem a expressão de bf(23) bf(23) e bandas largas a expressão de Bf(23)Bf(23). Este gene é necessário para expressão da fusão de todas as bandas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fig. 10. Em cima, bandas 2 e 3 fundidas; ao centro, aproximadas; em baixo, separadas. Manifestação
de outros genes: em 3 e 4, bandas juvenis logo seguidas de bandas precoces; em 5, bandas
precoces sem bandas juvenis; em 5, 7 e 8, diferente expressão de parte superior mais escura;
todas, excepto a 6, com vários graus de expressão da fascia albata.

PORTUGALA - n.º 14 - Novembro 2009

15

Bf(234)-bf(234), para fusão das três bandas medianas. Tipo I, Bf(234) Bf(234)
e Bf(234) bf(234), bandas totalmente fundidas; bf(234) bf(234), bandas medianas
separadas. Não necessita do alelo Bf(23) para se exprimir. Epistático sobre
os outros tipos de fusão. A fusão pode ser mais ou menos forte segundo
o tipo de bandas, bandas largas favorecendo a fusão. Interacção mútua
com Fa: fascia albata forte, menos fusão; fascia albata fraca, melhor
expressão da fusão.

Fig. 11. Expressão da fusão das 3 bandas medianas e vários graus de interacção com a expressão de
fascia albata.

Bf(1-5)-bf(1-5), para fusão completa das cinco bandas. Tipo I, expressão
do efeito nominativo apenas no duplo recessivo bf(1-5)bf(1-5), que, para se
manifestar, necessita também da presença de pelo menos um alelo Bf(23),
pelo que é, pois, complementar da fusão (23). bf(23) bf(23) e Bf(234) são
epistáticos sobre bf(1-5) bf(1-5).

Fig. 12. Conchas com fusão completa de todas as bandas e alguns exemplos de interacção com fascia albata.

Be-be, para bandas todas estreitadas. Tipo I, Be Be ou Be be, redução
da largura das bandas, por vezes até completo desaparecimento; be be,
bandas não estreitadas. Expressão variável segundo o tipo de bandas e
dos modiﬁcadores, especialmente com bandas de Tipo I, ou com bandas
2 e 4 estreitadas.

16

Fig. 13. Três graus de estreitamento de bandas.

Bp(2,4)-bp(2,4), para perda das bandas 2 e 4, ou estas muito estreitadas.
Tipo I, Bp(2,4) Bp(2,4) ou Bp(2,4) bp(2,4), perda ou acentuado estreitamento das
bandas 2 e 4; bp(2,4) bp(2,4), bandas 2 e 4 não estreitadas. Expressão variável,
alelos de valências diferentes presentes em populações naturais. Expressão
mais evidente nos tipos de bandas 1 e 2 (estreitas ou de largura média).

Fig. 14. Estreitamento progressivo das bandas 2 e 4, até completo desaparecimento.

Bp(2-4)-bp(2-4), para perda ou estreitamento das bandas 2, 3 e 4. Tipo I,
Bp(2-4) Bp(2-4) ou Bp(2-4) bp(2-4), perda ou estreitamento das bandas 2 e 4; por
vezes recessivo, por vezes quase dominante; complementar relativamente
a Bp(2,4); bp(2-4) bp(2-4), sem perda ou estreitamento de bandas.
Perda somente da banda 3 pode, raramente, ser devida ao efeito de
Be e o inverso, presença apenas da banda 3, pode ser possível.

Fig. 15. Dois aspectos de estreitamento e perda completa das bandas 2, 3 e 4.

BdV, diluição da cor das bandas para o vermelho. Tipo II, série
de pelo menos três alelos, BdV0, BdV1 e BdV2, que causam diluição da
pigmentação das bandas, por redução cada vez maior do componente
castanho; BdV0, sem diluição; BdV2 BdV2, bandas nitidamente vermelhas. Heterozigotos mais ou menos intermédios. Talvez mais alelos
a distinguir.

Fig. 16. Três graus de diluição da pigmentação das bandas para o vermelho.
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BdC, diluição da cor das bandas para o castanho. Tipo II, série de
pelo menos três alelos, BdC0, BdC1 e BdC2, que causam diluição da
pigmentação das bandas, por redução cada vez maior do componente
vermelho. BdC0, sem diluição; BdC2 BdC2, bandas de cor amarelo-ocre
claro. Heterozigotos mais ou menos intermédios. Talvez mais alelos
a distinguir.

Fig. 17. Três graus de diluição da pigmentação das bandas para o ocre claro.

EFEITO SOBRE A ESTRUTURA DA CONCHA.
Fa-fa, para fascia albata. Tipo I, Fa Fa ou Fa fa, com manifestação do
carácter; fa fa, sem fascia albata. Alelos de diferentes valências: os de
valência mais fraca produzem uma fascia juvenil, não completa; os de
valência forte, uma fascia muito espessa até à abertura da concha.
Interacção mutua com as bandas 2, 3 e 4 fundidas; melhor expressão com
banda 3 presente.

Fig. 18. Vários graus de expressão de fascia albata. Ver também Fig. 3. As duas primeiras conchas
não mostram qualquer tipo de ornamentação.

Como disse acima, pertencem à estrutura da concha as manchas,
traços e riscas transversais claras que dão à concha o seu aspecto típico.
Tentei por cruzamentos a partir de caracóis de várias origens distinguir e
ﬁxar padrões sem qualquer resultado. As descendências não só não
indicavam relação genética como a variabilidade era enorme, desde
conchas sem qualquer formação clara além da fascia albata (Fig. 18) até
um complicado retículo (Fig. 19). Deve ser uma característica poligénica
com vários modiﬁcadores envolvidos.

Fig. 19. Alguns aspectos da ornamentação da concha.
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Resultados e conclusões
Na literatura encontram-se referências a determinados padrões
pigmentares da concha de C. aspersus, nomeadamente quanto a cor
de fundo, que estariam associados a um ou outro tipo de ambiente
natural. No nosso estudo, feito em ambiente controlado, em que
temperatura, humidade e fotoperíodo eram mantidos constantes,
encontrámos todos os padrões de cor de fundo da concha e de
bandas acima descritos, pelo que a conclusão a tirar é a de que
haverá morfos mais bem adaptados que outros a diferentes tipos de
ambiente.
Outros resultados do nosso estudo revelaram, também pela primeira
vez, uma série de características que muito provavelmente são decisivas
para originar e manter o polimorﬁsmo: elevada mutabilidade, rápida
aquisição de infertilidade por endogamia e principalmente uma acentuada
propriedade combinatória dos genes mórﬁcos ou frequente interacção
génica entre os caracteres que constituem os morfos. Todas estas
características foram estudadas e os resultados publicados (ALBUQUERQUE
DE MATOS & SERRA, 1984b, 1988). No presente trabalho é feita uma
sinopse dos resultados obtidos quanto ao número de genes, seus efeitos
e interacções.
Ainda não está publicado um estudo comparativo dos sistemas
genéticos dos vários helicídeos em que eles já são conhecidos. No
entanto, gostaria de salientar que, entre os vários milhares de conchas
de Cantareus aspersus observadas, naturais e de cultura, não encontrei
uma só que mostrasse apenas a banda mediana. Conchas só com
a banda mediana são muito frequentes nas populações portuguesas
de Cepæa nemoralis, pouco frequentes nas de Theba pisana e raras nas de
Otala lactea.
Por outro lado, foi obtida uma concha onde a banda 3 era a única
banda que faltava. Estas variações sobre a banda 3 da concha de
C. aspersus poderão estar relacionadas com o efeito de modiﬁcadores
sobre a expressão de genes de algum dos locus para perda de
bandas, Bp.
Para ilustração dos efeitos dos genes caracterizados em C. aspersus,
foram colados sobre cartão, juntamente com as respectivas fórmulas
genéticas, treze arranjos de conchas escolhidas entre as mais representativas dos efeitos dos vários genes. As fotos apresentadas no
presente trabalho, pertencem a alguns desses arranjos, que foram
guardados em caixas de exposição apropriadas e depositados no Museu
Zoológico da Universidade de Coimbra.
Os mesmos arranjos de conchas, com nova apresentação, estão
actualmente integrados na Exposição Comemorativa do Centenário
de Darwin, organizada pelo Museu da Ciência de Coimbra.
Também foram depositadas no Museu Zoológico de Coimbra
as conchas dos cruzamentos efectuados para esclarecimento
da genética de C. aspersus juntamente com os respectivos protocolos
e ﬁcheiros.
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A

ameijola (Callista chione) (Fig. 1) é uma espécie explorada comercialmente em Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. Em
Portugal, a ameijola é mais abundante na costa sudoeste, sendo
alvo de uma pescaria com ganchorra exercida por uma frota de
vinte e quatro embarcações, com comprimento fora-a-fora entre nove e
catorze metros, potência entre 62 hp e 130 hp, e tripulações de três a cinco
pescadores.
Devido à crescente importância económica da pescaria de ameijola
em Portugal, têm sido desenvolvidos diversos trabalhos sobre esta
pescaria (ex: selectividade da ganchorra, capturas acessórias, impacto da

* Tel.: +351 289 700500;
Fax: +351 289 700535;
E-mail: pvasconcelos@cripsul.ipimar.pt

Fig. 1. Ameijola (Callista chione).

arte de pesca nas comunidades bentónicas) e sobre a biologia da espécie
alvo (ex: ciclo reprodutivo, idade e crescimento). Durante estes estudos,
constatou-se que uma fracção signiﬁcativa das ameijolas capturadas
apresentavam danos na concha, revelando a necessidade de identiﬁcar os
factores que provocam os danos e deste modo tentar mitigar o problema.
Com este objectivo em mente, desenvolveram-se experiências para
quantiﬁcar a força necessária para daniﬁcar as conchas de C. chione durante
a pescaria com ganchorra e recolheu-se informação crucial para o
aperfeiçoamento do desenho técnico da arte de pesca, de modo a reduzir
os danos nos bivalves e consequentemente minimizar a mortalidade
indirecta por pesca.
Os exemplares de C. chione foram capturados com ganchorra
(Fig. 2a) ao largo da Arrábida (Península de Setúbal). Os lances de pesca
experimentais foram acompanhados por mergulhadores que ﬁlmaram a
passagem da ganchorra (Fig. 2b) e recolheram as ameijolas com comprimento inferior ao tamanho mínimo de captura (TMC = 60 mm), que
atravessaram a grelha metálica e ﬁcaram expostas no trilho da ganchorra.
Os exemplares daniﬁcados foram analisados para a avaliação dos danos
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Fig. 2. A) Representação esquemática da ganchorra; B) Imagem subaquática do
comportamento da ganchorra durante
o arrasto.

inﬂigidos pelas operações de pesca, enquanto que os indivíduos intactos
foram utilizados para a medição da resistência da concha.
As conchas foram sujeitas a dois testes distintos de medição da
resistência da concha: 1) testes de compressão, destinados a reproduzirem
o impacto directo dos dentes da ganchorra; 2) testes de compactação (com
as conchas envolvidas por uma camada homogénea de areia), destinados
a simularem a compactação do sedimento por acção do pente de dentes
da ganchorra durante o arrasto.
A força suportada pelas conchas de ameijola foi muito inferior
nos testes de compressão (580 318 N, intervalo = 39−1743 N) comparativamente aos testes de compactação (3265 1046 N; intervalo:
1068−5831 N), reﬂectindo o efeito suavizante da camada de areia e a
dissipação da força compactacional na superfície da concha. Estes testes
revelaram que C. chione possui uma concha forte e resistente, conﬁrmando
que as forças geradas na pesca com ganchorra são muito consideráveis
e devem aumentar com a instalação progressiva de motorizações mais
potentes na frota comercial, com as consequentes implicações em termos
do impacto da pesca e danos nos bivalves.
Após as operações de pesca e os testes de resistência da concha,
identiﬁcaram-se as principais áreas daniﬁcadas e os padrões de fractura
das conchas, tendo-se utilizado um esquema de classiﬁcação dos danos
(score 1: dano 25%; score 2: 25% < dano 50%; score 3: 50% < dano
75%; score 4: dano > 75%) (Fig. 3). As análises multi-dimensionais de
classiﬁcação (dendrograma de agrupamento) e ordenação (diagrama de
ordenação) das áreas daniﬁcadas e dos padrões de fractura detectaram a
existência de dois grupos, um com as amostras dos testes de compressão
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Fig. 3. Distribuição de frequências das áreas daniﬁcadas nas conchas de ameijola (valvas
direita e esquerda) durante a pesca com
ganchorra, testes de compressão e compactação (AD - antero-dorsal, PD - postero-dorsal, AV - antero-ventral,
PV - postero-ventral).

e outro com as amostras da ganchorra e dos testes de compactação
(Fig. 4a,b). Estes resultados sugerem que a maioria dos danos provocados
nas conchas de C. chione ocorrem ao nível do sedimento, devido à
compactação da areia e dos bivalves exercida pelo pente de dentes da
ganchorra, e não devido ao impacto directo dos dentes da ganchorra nas
conchas. Com efeito, durante passagem da arte de pesca pelo fundo
forma-se uma zona de compactação do sedimento em frente da boca da
ganchorra, onde a areia e os bivalves são comprimidos e direccionados
para o interior da ganchorra.
Adicionalmente, foi computorizada uma réplica da ameijola,
através da utilização de parâmetros morfométricos da concha de
exemplares de diversas classes de tamanho. Para o efeito, realizaram-se
medições lineares (comprimento, largura e altura da concha e espessura
da valva), em perímetro e em arco, de modo a reproduzir a forma
e volume do bivalve (Fig. 5a). Com este conjunto de parâmetros
morfométricos desenvolveu-se um modelo tridimensional de C. chione
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Fig. 4. Cluster e MDS ilustrativos das similaridades entre as amostras de ameijola
(ganchorra, testes de compressão e compactação): A) Áreas daniﬁcadas; B) Padrões
de fractura (VD - valva direita, VE - valva esquerda).

Fig. 5. A) Representação esquemática dos parâmetros morfométricos utilizados no desenvolvimento do modelo 3D da ameijola. Sn
- medições lineares (comprimento, largura
e altura da concha e espessura da valva),
An - medições em arco, Pn - medições em
perímetro; B) Modelo tridimensional da
concha da ameijola sujeito a forças simuladas através do MEF; C) Simulação
de um teste de compressão; D) Simulação
de um teste de compactação. (colorações
mais escuras indicam áreas sujeitas a
maior tensão e tracção).

(Fig. 5b), sujeito a forças simuladas através do Método dos Elementos
Finitos (MEF), empregue para avaliar as áreas de tensão e tracção nas
simulações experimentais (testes de compressão e compactação).
A visualização da distribuição espacial das forças através da aplicação
do MEF no modelo 3D da ameijola revelou que as forças de compressão
concentraram-se em torno da área de maior convexidade da concha,
coincidindo com o ponto de aplicação da carga compressiva (Fig. 5c),
enquanto que as forças de compactação dispersaram-se por toda a
superfície da concha, tendo as maiores pressões e tensões ocorrido em
zonas mais próximas do bordo da concha (Fig. 5d). Estas simulações
corroboraram a informação sobre as áreas mais daniﬁcadas e os padrões
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de fractura observados nos bivalves sujeitos aos testes de resistência da
concha. Com efeito, a concentração da força compressiva comparativamente à dispersão da força compactacional explica a menor diversidade
de padrões de fractura observada nos testes de compressão em relação aos
testes de compactação.
As presentes experiências forneceram informação valiosa para o
aperfeiçoamento do desenho, construção e funcionamento da ganchorra.
Uma solução hipotética poderá passar pelo aumento do comprimento
e ângulo dos dentes da ganchorra, reduzindo e distribuindo diferenciadamente a força de compactação no sedimento (mais intensa no fundo
e mais suave junto à superfície). Isto permitirá forçar o movimento da
areia para cima, diminuir a compactação dos bivalves no sedimento
e facilitar a sua entrada na grelha metálica da arte de pesca. Estes
melhoramentos da ganchorra poderão reduzir a daniﬁcação dos bivalves
e minimizar a mortalidade indirecta por pesca, contribuindo para uma
exploração sustentável do recurso pesqueiro.

A Malacologia nas Artes

Chafariz da Travessa Teixeira Júnior,
ao Calvário, Lisboa (1852). Possível
desenho de MALAQUIAS FERREIRA
LEAL, na altura arquitecto da cidade,
a quem também se atribui o Chafariz
do Largo da Princesa (Portugala,
n.º 5, Abril 2005). Embelezado com
um grande vaso, na parte superior,
recheado de motivos marinhos, sobretudo,
conchas e búzios. Fotos de M. M. MALAQUIAS
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Efeitos das alterações climáticas
na recuperação de uma população
de Hydrobia ulvæ (Mollusca: Gastropoda)

A

zonas costeiras são dos ecossistemas mais produtivos da Terra
e em vários locais estão sujeitas a uma grande variedade
de factores de stress, de origem antropogénica, tais como
a poluição e a eutroﬁzação. Actualmente, estes ecossistemas
fazem face a um factor de stress adicional, as alterações climáticas (STRUYF
et al. 2004). Estas causam impacto nos habitats costeiros através da subida
do nível do mar, aquecimento e aumento da frequência de eventos
climáticos extremos, tais como tempestades, cheias e ondas de calor.
Neste estudo exploramos o impacto das interacções dos diferentes
factores de stress (antropogénicos e naturais) na ecologia do estuário do
Mondego, especiﬁcamente ao nível de dois aspectos chave da ﬂora e
fauna, a macróﬁta Zostera noltii e o gastrópode Hydrobia ulvæ (Fig. 1).
Durante os últimos
vinte anos, este sistema desenvolveu um
processo de eutroﬁzação (i.e. crescimento acelerado de
algas causado por
enriquecimento da
água em nutrientes)
que conduziu a um
declínio da qualidade
ambiental do estuário, nomeadamente
substituição de produtores primários,
degradação da qualidade de água e aumento da turbidez e face a esta
situação foi implementado em 1998 um programa de gestão que incluiu
medidas para diminuir a carga de nutrientes, protecção física do banco de
Z. noltii e melhoramento do hidrodinamismo (CARDOSO et al. 2005, 2008;
LILLEBØ et al. 2005, VERDELHOS et al. 2005; DOLBETH et al. 2007). Por
outro lado, simultaneamente, tem-se registado um aumento da
temperatura média do ar de 0.15ºC por década de 1931 a 2005 e uma
maior frequência de ondas de calor na última década (ex. em 2003 e 2005)
(IM – Instituto de Meteorologia). Também, a frequência de eventos de
cheia tem aumentado nas últimas décadas (SANTOS et al. 2002).
S

Local de estudo. O estuário do Mondego, localizado na costa
Atlântica de Portugal (40º08’N, 8º50’O) compreende dois braços, norte
e sul. Foram seleccionadas duas áreas distintas, como locais de
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Fig. 1. Hydrobia ulvæ.
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amostragem ao longo do braço sul: o banco de Z. noltii, junto à
embocadura do estuário e a área eutroﬁzada, localizada mais a montante
(Fig. 2).

Fig. 2. Localização das áreas de amostragem
e evolução do coberto de Zostera noltii
no braço sul do estuário do Mondego.

Alterações do clima regional. A análise dos valores de precipitação
sazonal acumulada para o centro de Portugal, revelou que a frequência
de eventos de cheia aumentou substancialmente nos últimos trinta anos
(Fig. 3A). Também, a frequência e intensidade de anos secos tem
aumentado no mesmo período, comparativamente aos trinta anos
anteriores (Fig. 3B).
Biomassa vegetal. A biomassa da macróﬁta Z. noltii diferiu
signiﬁcativamente antes e depois da implementação das medidas de gestão
em 1998. No período pré-gestão, a biomassa de Z. noltii sofreu um grande
declínio, ao qual se seguiu uma recuperação gradual após 1998. Porém, no
Inverno de 2001/2002, uma seca extrema teve um impacto negativo no
processo de recuperação, conduzindo a um novo declínio. Posteriormente,
nos anos seguintes, outros eventos extremos, como a onda de calor de
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A)

B)

Fig. 3. A) – Frequência de eventos de cheia
(assumindo valores superiors a 50% da
media de Inverno) para a região centro de
Portugal de 1940-2005. B) – Índice
de seca para a região centro de Portugal
de 1940-2005.

2003 e a seca extrema seguida de onda de calor em 2005, parece ter
parado o processo de recuperação da macróﬁta. Relativamente aos
fenómenos de cheia, estes parecem ter afectado menos a planta do que
os eventos de seca, dado que estes últimos promovem uma subida dos
valores de salinidade, que por sua vez pode afectar a sobrevivência
da planta (Fig. 4).

Fig. 4. Variação da biomassa total de Z. noltii.
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Hydrobia ulvæ. A abundância e biomassa de H. ulvæ sofreram
alterações marcantes durante o período de estudo, tendo sido observadas
diferenças signiﬁcativas entre os períodos pré- e pós-gestão. No banco
de Z. noltii, de 1993 a 1995, a biomassa de H. ulvæ manteve-se
relativamente constante (50-100 gm-2). Seguindo o declínio de Z. noltii,
a biomassa de H. ulvæ sofreu uma redução de uma ordem de grandeza.
Após a implementação das medidas de gestão, H. ulvæ começou
a recuperar até ao Outono de 2000. Contudo, as fortes cheias de
2000/2001 causaram o posterior declínio da população (Fig. 5A).

A)

B)

Fig. 5. Variação da densidade e biomassa de
H. ulvæ nas duas áreas de amostragem.
A) – banco de Z. noltii; B) – área
eutroﬁzada

Posteriormente a este evento climático, a seca extrema teve um impacto
negativo adicional. Em 2002, a espécie recuperou, mas os eventos
extremos seguintes (ex. onda calor de 2003, seguida de seca extrema em
2005) retardaram o processo de recuperação. As cheias parecem ter tido
um impacto negativo directo, através da remoção de parte da população,
enquanto as secas e ondas de calor parecem ter tido um efeito indirecto
através do declínio do banco de Z. noltii.
Na área eutroﬁzada, de uma forma geral a população de H. ulvæ
declinou ao longo do período de estudo (Fig. 5B).
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Conclusões. Os ecossistemas costeiros estão sujeitos a
múltiplos factores de stress que geralmente não operam inde pendentemente, mas geralmente interagem para produzir efeitos
combinados na biodiversidade e funcionamento do ecossistema
(V INEBROOKE et al. 2004, D OLBETH et al. 2007), tal como obser vado no estuário do Mondego. Nas últimas duas décadas pudemos
observar dois padrões distintos, o primeiro correspondente ao
período de eutroﬁzação (1993-1998) e o segundo relacionado com a
fase de recuperação, pós-gestão (1999-2005). Para além do
enriquecimento orgânico, o estuário do Mondego tem estado sujeito
a sucessivos eventos climáticos extremos (cheias, secas e ondas de
calor), que tiveram um forte impacto negativo em dois componentes
chave do sistema estuarino.
Hydrobia ulvæ apresentou diferenças claras na sua estrutura
populacional antes e depois da implementação das medidas de
gestão. No banco de Z. noltii durante o processo de eutroﬁzação,
a densidade e biomassa diminuíram abruptamente em concordância
com o declínio da macróﬁta. No período pós-gestão, a população
de H. ulvæ pareceu recuperar gradualmente até ao Inverno de
2000/2001, altura em que o aparecimento de sucessivos episó dios climáticos extremos (cheia de 2000/2001, seca extrema de
2001/2002, onda de calor de 2003) retardou a sua recuperação.
Este padrão é bastante semelhante ao da macróﬁta Z. noltii.
Esta espécie também apresentou sinais de recuperação após
a implementação das medidas de gestão até ao Inverno de
2001/2002, quando a seca extrema e consequentemente
valores elevados de salinidade (> 30) estiveram associados ao
seu declínio. Em 2002 observou-se uma ligeira recuperação
que foi interrompida pelos eventos extremos seguintes (onda
de calor de 2003 seguido de seca e onda de calor em 2005). Assim,
os eventos extremos parecem afectar os diferentes componentes
do ecossistema estuarino de forma distinta. Enquanto as cheias
afectaram directamente a população de H. ulvæ, elas não
afectaram directamente a biomassa de Z. noltii. Por outro lado,
episódios de seca, através dos seus efeitos na salinidade,
afectaram directamente a biomassa de Z. noltii, que por sua
vez teve efeitos secundários na dinâmica de H. ulvæ (C ARDOSO
et al. 2008).
Concluímos, que durante o período de eutroﬁzação do estuário
do Mondego, os eventos climáticos extremos contribuíram para
a degradação geral do estuário, enquanto durante a fase de
recuperação, esses mesmos episódios retardaram o processo de
recuperação, signiﬁcativamente. Estas observações vêm reforçar
a ideia de que múltiplos factores de stress operando consecutivamente
podem actuar sinergeticamente de forma a diminuir a estabilidade geral do sistema. A perda de biodiversidade após um
factor de stress pode levar ao declínio da resiliência do sistema
a impactos adicionais, retardando a recuperação do mesmo
para o seu estado original (S CHEFFER et al. 2001, V INEBROOKE
et al. 2004).

PORTUGALA - n.º 14 - Novembro 2009

Referências bibliográﬁcas
CARDOSO, P. G., BRANDÃO, A., PARDAL, M.
A., RAFFAELLI, D. & MARQUES, J. C.
2005. The resilience of Hydrobia ulvæ
populations to anthropogenic and
natural disturbances. Marine Ecology
Progress Series 289, 191-199.
CARDOSO, P. G., RAFFAELLI, D., PARDAL,
M. A. 2008. The impact of extreme
weather events on the seagrass Zostera
noltii and related Hydrobia ulvæ population. Marine Pollution Bulletin 56,
483–492.
DOLBETH, M., CARDOSO, P. G., FERREIRA,
S. M., VERDELHOS, T., RAFFAELLI, D.
& PARDAL, M. A. 2007. Anthropogenic and natural disturbance
effects on a macrobenthic estuarine
community over a 10-year period.
Marine Pollution Bulletin 54, 576-585.
LILLEBØ, A.I., NETO, J. M., MARTINS, I.,
VERDELHOS, T., LESTON, S., CARDOSO,
P. G., FERREIRA, S. M., MARQUES, J. C.
& PARDAL, M. A. 2005. Management
of a shallow temperate estuary to
control eutrophication: the effect of
hydrodynamics on the system´s nutrient loading. Estuarine Coastal and
Shelf Science 65, 697-707.
SANTOS, F. D., FORBES K., MOITA & R.
2002. “Climate Change in Portugal.
Scenarios, Impacts and Adaptation
Measures” - SIAM Project, Gradiva
Publishers, Lisbon, Portugal, 456 p.
SCHEFFER, M., CARPENTER, S., FOLEY, J. A.
et al. 2001. Catastrophic shifts in
ecosystems. Nature 413, 591-596.
STRUYF, E., VAN DAMME, S. & MEIRE, P.
2004. Possible effects of climate
change on estuarine nutrient ﬂuxes: a
case study in the highly nutriﬁed
Schelde estuary (Belgium, The Netherlands). Estuarine Coastal and Shelf
Science 60, 649-661.
VERDELHOS, T., NETO, J.M., MARQUES, J.
C. & PARDAL, M. A. 2005. The effect
of eutrophication abatement on the
bivalve Scrobicularia plana. Estuarine
Coastal and Shelf Science 63, 261-268.
VINEBROOKE, R. D., COTTINGHAM, K. L.,
NORBERG, J., SCHEFFER, M., DODSON,
S. I., MABERLY, S. C. & SOMMER, U.
2004. Impacts of multiple stressors on
biodiversity and ecosystem functioning: the role of species co-tolerance. Oikos 104, 451-457.

PORTUGALA - n.º 14 - Novembro 2009

29

Os Fósseis de Santa Maria
por SÉRGIO P. ÁVILA1,2
1

MPB (Marine PalaeoBiogeography
working group), University of the Azores
2
Departamento de Biologia
da Universidade dos Açores

E

sejam conhecidos desde o século dezasseis – são citados
nas Crónicas de Gaspar Frutuoso (1983) – os fósseis de Santa
Maria somente foram objecto de estudo cientíﬁco a partir
dos trabalhos pioneiros de B RÖNN (1860), HARTUNG (1860)
e MORELET (1860), os quais tiveram continuidade com os artigos de REISS
(1862), HARTUNG (1864) e MAYER (1864). Durante o século vinte, o
interesse por parte da comunidade cientíﬁca teve altos e baixos, tendo
sido publicados um total de dezanove artigos cientíﬁcos, com um máximo
nas décadas de 1950 e 1960. A viragem do milénio marca o recrudescer
do interesse cientíﬁco sobre este tema, o qual se traduz em dezoito artigos
publicados até ao ﬁnal de 2009, dos quais catorze são da autoria de
elementos ou colaboradores do MPB (Marine Palaeo Biogeography working
group) (Fig. 1). A história detalhada da paleontologia em Santa Maria
pode ser consultada em MADEIRA et al. (2007).
MBORA

Fig. 1. Trabalhos cientíﬁcos sobre os fósseis de
Santa Maria, publicados nos últimos 150
anos (MADEIRA et al., 2007).

Os fósseis de Santa Maria adquirem relevância a partir de 1999-2000,
com uma série de trabalhos de campo efectuados por elementos do MPB
em Santa Maria. Em 2002 teve lugar a primeira expedição cientíﬁca
“Palaeontology in Atlantic Islands”. Estas expedições (2002, 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009) reuniram na última década em Santa Maria mais de
trinta investigadores internacionais e foram as principais responsáveis
por, de forma deﬁnitiva, atribuir à Ilha de Santa Maria (e aos Açores),
importância internacional no contexto da investigação cientíﬁca da
(paleo)biogeograﬁa do sector nordeste do Atlântico.
De facto, quem quiser formular hipóteses relativamente aos
processos de dispersão, colonização e especiação das ilhas oceânicas que
formam o Arquipélago dos Açores, mais cedo ou mais tarde sentirá
necessidade de incluir a dimensão temporal na sua perspectiva evolutiva.
O registo fóssil é esparso e descontínuo no tempo mas, uma vez que
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é factual – um fóssil é um facto que não admite contestação – permite
testar hipóteses, algumas delas produzidas através de indícios ou
interpretações, por vezes com reduzida evidência cientíﬁca.
Em Santa Maria, são conhecidas cerca de quinze jazidas fósseis com
idades do ﬁnal do Miocénico–início do Pliocénico, entre 7 a 5 Ma (milhões
de anos), e três jazidas mais recentes, do Plistocénico, com idades entre os
130.000-117.000 anos (Fig. 2). As jazidas Miocénicas da Malbusca, Cré

Fig. 2. Algumas das jazidas Miocénicas / Pliocénicas (a laranja) e Plistocénicas (a verde)
de Santa Maria (adaptado de MADEIRA
et al., 2007).

e “Pedra-que-Pica” são as mais interessantes do ponto de vista cientíﬁco,
ao passo que as jazidas da Pedreira do Campo e Figueiral são
particularmente importantes, do ponto de vista didáctico e de divulgação
cientíﬁca (Fig. 3). As jazidas Plistocénicas da Prainha e da Praia do Calhau
são particularmente apropriadas pois o seu fácil acesso é de molde a
permitir a futura visitação guiada por guias credenciados. Estas jazidas
fazem parte do projecto “A Rota dos Fósseis”, o qual engloba cinco trilhos

Fig. 3. A caminho da jazida da Malbusca, durante a 6.ª expedição cientíﬁca “Palaeontology in Atlantic Islands”, em
Junho de 2009.
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Fig. 4. Trilho pedestre de “A Rota dos Fósseis”:
Macela - rainha - Praia Formosa
(MEDEIROS et al, in prep.).
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pedestres propostos pelo MPB para exploração turística em Santa Maria,
estando os conteúdos entretanto produzidos relacionados com a
promoção e conservação da biogeodiversidade e do património
paleontológico desta ilha (Fig. 4).

Os grupos fósseis mais bem representados nas diversas jazidas são
as algas calcárias, os invertebrados marinhos (moluscos, equinodermes,
crustáceos, briozoários, ostracodos, foraminiferos, esponjas), e vertebrados marinhos (seláceos – pelo menos cinco espécies de tubarões são
conhecidas – peixes ósseos e cetáceos) (Fig. 5). Em certos locais (ex: Praia

Fig. 5. Fósseis mais representativos, encontrados
em Santa Maria. A – Somatofóssil de
Clypeaster altus, um equinoderme
Miocénico recolhido na jazida da “Pedraque-Pica”; B – Somatofóssil de Gigantopecten latissimus, um molusco
bivalve recolhido na jazida Miocénica
da Malbusca; C - Somatofóssil de uma
costela de um cetáceo da família Balænopteridæ, recolhido na jazida Miocénica da Cré;
D – Somatofóssil de dente de tubarão recolhido na jazida da “Pedra-que-Pica”; E – Somatofóssil
de crustáceo, a craca endémica Zullobalanus santamariænsis, recolhido na jazida da “Pedra-que-Pica”.
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do Calhau, “Pedra-que-Pica”, Malbusca 2) são evidentes rastos de deslocação de animais ou estruturas de bioerosão e de bioturbação (Fig. 6).

Fig. 6. Icnofósseis. A - Rastos de deslocação de equinodermes na
jazida da “Pedra-que-Pica”; B – Estruturas de bioturbação:
galerias escavadas por vermes tubícolas, jazida da Malbusca;
C – marcas de bioerosão em valva de Gigantopecten
latissimus).

O acesso a alguns destes locais somente se consegue efectuar por
barco, daí a necessidade de utilização de meios navais aquando das
expedições “Palaeontology in Atlantic Islands”. O apoio do Clube Naval de
Santa Maria e dos seus skippers Armindo Moçoroco e Marco Cabral, desde
2002 que é o garante da segurança no transporte de todos os cientistas
envolvidos no trabalho de campo (Fig. 7).

Fig. 7. Transporte dos elementos das expedições
“Palaeontology in Atlantic Islands”
nas embarcações do Clube Naval de
Santa Maria, para trabalhos de campo
na jazida da “Pedra-que-Pica”.
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Fig. 8. Filmagens das expedições “Palaeontology in Atlantic Islands” em trabahos
de campo na jazida Miocénica da Cré.
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Para além dos trabalhos cientíﬁcos publicados, deve realçar-se
o esforço efectuado pelos membros do MPB na promoção dos
fósseis de Santa Maria, os quais são um recurso que pode e deve
ser explorado de forma sustentável. Neste sentido, todas as expedições têm sido ﬁlmadas
e fotog rafadas, daqui
tendo resultado notícias
na comunicação social
escrita nacional (Público,
Diário de Notícias, Correio
da Manhã, Expresso, Visão,
Jornal “I”) e regional (Correio dos Açores, Diário dos
Açores, Açoriano Oriental,
Diário Insular, O Baluarte,
Atlântico Expresso, Terra
Nostra, Açorianíssima), bem
como nas rádio (Rádio
Renascença, RDP, TSF,
Rádio Atlântida, Asas
do Atlân tico) e nas
televisões (RTP e SIC)
(Fig. 8). O resultado de
todas as expedições foi
resumido num livro de
Fig. 9. Capa do livro Açores o Império dos Fósseis, da divulgação cientíﬁca inautoria de SÉRGIO ÁVILA & PEDRO MONTEIRO ti tulado Açores o Império
(2009).
dos Fósseis (Fig. 9).
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A Malacologia nos Açores:
o ontem e o hoje

O

primórdios da Malacologia Açoriana, como os de muitas
outras áreas da história natural do arquipélago, estão ligados
a visitas esporádicas de investigadores que por estas ilhas
passavam em projectos que os levavam a outras paragens,
ou então como subproduto de outros interesses que ali os traziam.
Não é, pois, de admirar que o primeiro molusco endémico açoriano,
Bulimus [=Napæus] pruninus, descrito pelo norte-americano AUGUSTUS A.
GOULD em 1846 ao estudar o espólio da missão do capitão CHARLES
WILKES, tenha sido indicado como pertencendo provavelmente à América
do Sul. De modo semelhante, o estudo por GUILIELMO DUNKER (1853)
dos resultados da expedição do alemão Dr. GEORGE TAMS, que escalou
o Faial em 1841 a caminho da Guiné, deram origem uma magra lista de
moluscos terrestres açorianos, sem acrescentar novidades endémicas
e misturando origens com a restante colecção do doutor alemão pelos
vários arquipélagos a que aportou. Outro Alemão, J. C. ALBERS, descreveu
em 1852 três espécies novas, recolhidas no ano anterior numa curta
paragem de três dias em São Miguel: Helix [=Leptaxis] azorica, Bulimus
cyaneus [Napæus pruninus] e Glandina azorica [=Cochlicopa lubrica (O. F.
MÜLLER, 1774)]. A esta lista de trabalhos esporádicos poderíamos acrescentar o de FORBES (1852) sobre
moluscos recolhidos no Faial por
Macgillivray na expedição “Rattlesnake” e a descrição de Helix miguelina
[=Oxychilus miguelinus] e Helix volutella
[=Oxychilus volutella] por L. PFEIFFER
(1856), com base em exemplares da
colecção de H. CUMINGS.
A primeira expedição malacológica aos Açores foi a dos naturalistas
franceses ARTHUR MORELET e HENRI
DROUËT, de Abril a Setembro de 1857.
À excepção de São Jorge, os dois
naturalistas percorreram os Açores,
tendo apenas DROUËT visitado Corvo
e Flores. Apressaram-se, ainda em
1857, a publicar doze espécies novas
que ali encontraram, guardando para
mais tarde, em livro, um relato mais
completo de suas viagens. DROUËT,
que tratou sobretudo dos moluscos
marinhos, publicou duas memórias em
S

por ANTÓNIO M. DE FRIAS
MARTINS
CIBIO – Centro de Investigação
em Biodiversidade e Recursos Genéticos,
CIBIO-Açores, Departamento
de Biologia, Universidade dos Açores.

Paratipo de Bulimus [=Napæus] pruninus
GOULD, 1846, depositado no National Museum
of Natural History, Smithsonian Institution.
Foi o primeiro molusco endémico dos Açores a ser
descrito..
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Oxychilus (Atlantoxychilus) riedeli
HAUSDORF, 1993. Endémico de Santa Maria.

1858 e uma terceira, mais desenvolvida, em 1861. MORELET, por seu lado,
publicou em 1860 aquela que ainda hoje é obra de referência da Malacologia terrestre açoriana; ali são mencionadas sessenta e nove espécies,
trinta e duas das quais endémicas. Juntamente com MORELET e DROUËT,
o geólogo alemão GEORGE HARTUNG esteve vários meses os Açores,
tendo recolhido, no processo, uma quantidade de conchas terrestres, que
em 1858 foram objecto de relatório por A. MOUSSON, que aproveitou
o ensejo para completar a lista de vinte e duas espécies recolhidas por
HARTUNG com sete outras de proveniência vária.
O conhecimento mais alargado da fauna malacológica dos Açores
despertou comentários de vários estudiosos em outros campos da ciência.
Assim, a ausência de moluscos de água doce nos Açores, constatada já
por MORELET (1860), foi retomada por A. MILNE-EDWARDS (1885), que
enumera setenta espécies para o arquipélago, trinta e seis das quais
endémicas; este naturalista francês debruça-se com pormenor sobre
aspectos de zoogeograﬁa para concluir que os Açores são os picos
emersos de um vasto continente, agora afundado. O mesmo tema
foi abordado por W. KOBELT em 1896, que estendeu as suas comparações
a âmbito Macaronésico.
A efervescência cientíﬁca do ﬁnal do século XIX estendeu-se
também aos Açores e à sua malacologia, e FRANCISCO ARRUDA FURTADO
(1854-1887) foi o naturalista açoriano que entusiasticamente assumiu
a tarefa de estudá-la. A sua curta existência apenas permitiu antever
o ambicioso programa por ele esboçado para tal estudo, quer pela
abordagem anatómica que se propunha (FURTADO, 1880, 1882a, b) quer
pelo plano de investigações que delineou e que consta do espólio
“Papéis de Arruda Furtado”, depositado na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (MARTINS, 1989b). Correspondeu-se amplamente
com o mundo cientíﬁco, inclusive com CHARLES DARWIN (NEVES, 1957;
LUÍS ARRUDA publicou, em 2002 e 2008, a extensa correspondência
cientíﬁca e obra cientíﬁca deste primeiro malacólogo açoriano). ARRUDA
FURTADO (1881) foi o primeiro a registar a presença de moluscos
de água doce nos Açores (Physa teneriffæ Mousson [=Physella acuta
(Draparnaud)]). MILNE-EDWARDS (1885), porém, não teria tido
conhecimento de tal registo quando abordou a zoogeograﬁa do
arquipélago, nem durante a sua visita a São Miguel em 1883, integrado na expedição do “Talisman”, havia aparentemente contactado
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Leptaxis caldeirarum (MORELET &
DROUËT, 1857). Restringido às imediações
da caldeira das Sete Cidades, São Miguel.

o naturalista açoriano. JULES DE GUERNE (1887), naturalista que
acompanhou a terceira expedição do Príncipe Alberto do Mónaco a bordo
do “Hirondelle”, descreveu do Faial o bivalve de água doce Pisidium dabneyi
[P. casertanum (POLI, 1791)]; THÉODORE BARROIS (1896) registou, para
São Miguel, este bivalve dulçaquícola sob o nome de P. fossarinum Clessin.
O especialista alemão em lesmas, HEINRICH SIMROTH, visitou demoradamente a ilha de São Miguel, tendo daí resultado a publicação de vários
trabalhos (1888a, b; 1891) sobre os limacídeos, arionídeos e virtrinídeos
do Arquipélago.
Os moluscos marinhos do Arquipélago haviam recebido atenção por
parte de ROBERT MACANDREW (1856) e, sobretudo, de HENRI DROUËT
(1858). Foram, porém, as expedições do Príncipe Alberto I do Mónaco,
no ﬁnal do século XIX, que grandemente contribuíram para o conhecimento da fauna malacológica marinha do Arquipélago, sobretudo das
profundidades oceânicas. Destaque-se que o primeiro dos mais de setenta
fascículos que compõem a extensa obra daquelas Campagnes Scientiﬁques
foi sobre os moluscos marinhos dos Açores (DAUTZENBERG, 1889). Em
trabalhos de âmbito mais alargado, descrevendo os resultados das
Campagnes que intersectaram a área dos Açores, RUDOLPH BERGH
(1892, 1899) tratou dos opistobrânquios, LOUIS JOUBIN (1895, 1900)
dos cefalópodes, A. VAYSSIÈRE (1904, 1915) dos heterópodes e pterópodes
e DAUTZENBERG (1927) dos moluscos em geral. DAUTZENBERG &
FISCHER (1897) continuaram o estudo dos resultados das campanhas,
publicando-as em outro contexto.
AUGUSTO NOBRE (1924, 1930), um dos mais conceituados malacólogos portugueses, visitou em 1919 sete das nove ilhas (exceptuando
Santa Maria e Corvo), tendo, na sua publicação de 1930, produzido uma
listagem relativamente completa dos moluscos dos Açores; se bem que
tenha incluído registos novos, não acrescentou, todavia, descrições de
espécies novas. O conhecimento mais completo da fauna malacológica
açoriana, na esteira da minuciosa revisão iniciada por WOLLASTON em
1878 e continuada por MILNE-EDWARDS (1885) e KOBELT (1896), permitiu
a FISCHER-PIETTE (1946) uma integração mais objectiva desta num
enquadramento Macaronésico; aí se discute o signiﬁcado da presença
de espécies dulçaquícolas em ilhas oceânicas e criticam-se as explicações
que propunham a ligação dos Açores a um continente desaparecido
(GERMAIN, 1913, 1924).
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Pode aﬁrmar-se que a viragem da Malacologia Açoriana para uma abordagem anatómica se iniciou com a revisão de quinze espécies de Zonitidæ
por ADOLF RIEDEL (1964), com base numa colecção da expedição sueca da
Universidade de Lund em 1957, cheﬁada por PER BRINCK e ERIC DAHL.
Foi, porém, a publicação de “Land & Fresh-Water Molluscs of the
Azores”, por WIM BACKHUYS em 1975, que proporcionou aos estudiosos
da Malacologia terrestre do arquipélago um manual revisto e actualizado;
o resumo histórico até aqui apresentado decalca-se fortemente nessa
publicação. Inevitavelmente, o trabalho de BACKHUYS, na sequência da
abordagem anatómica utilizada por RIEDEL, descobriu grupos de endemismos que proporcionaram uma investigação ulterior sistemática e
apoiada. O número de espécies e subespécies subiu para noventa e nove,
das quais trinta e nove endémicas.
Em 1988 teve lugar, no Museu Carlos Machado, o primeiro
“Encontro de Malacólogos Portugueses”, que de 4 a 6 de Março reuniu
trinta e cinco investigadores nacionais; as actas foram publicadas no
Boletim da Sociedade Afonso Chaves, Açoreana (MARTINS, 1989a). Um
pequeno núcleo de Malacologia havia sido formado, no ano anterior,
no Departamento de Biologia, com a ambição ingénua de estudar
todos os aspectos relevantes da Malacologia do Arquipélago. Desde cedo
a ingenuidade foi dando lugar ao entusiasmo e iniciou-se um programa de
preparação académica de especialistas em ecologia, morfologia funcional
e sistemática molecular, de modo a proceder-se a uma abordagem
integrante da Malacologia. O “Encontro de Malacólogos Portugueses”
proporcionou as necessárias ligações nacionais, na altura com uma
Sociedade Portuguesa de Malacologia estabelecida e um Instituto Português da Malacologia nascente. A desejada ligação internacional foi
iniciada com a realização, ainda em 1988, do primeiro Workshop Internacional de Malacologia, numa organização conjunta da Sociedade
Afonso Chaves e do Departamento de Biologia da Universidade dos
Açores. Na antiga capital da ilha, aproveitando a recém-instituída Reserva
Ambiental do Ilhéu de Vila Franca do Campo, de 11 a 24 de Julho
reuniram-se nomes sonantes da Malacologia (BRIAN MORTON, Hong
Kong University; RICHARD HOUBRICK, Smithsonian; RUTH TURNER,
Harvard; ROBERT BULLOCK, University of Rhode Island; TERRY
GOSLINER, Califórnia Academy of Sciences; STEPHEN HAWKINS,
Liverpool University; SERGE GOFAs, Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris; WIM BACKHUYs, Leiden) juntaram-se ao grupo de jovens aprendizes
de malacólogos e, num laboratório improvisado, prepararam trabalhos
que foram publicados em Actas (MARTINS, 1990). A ideia do workshop foi
incutida por BRIAN MORTON, que em Hong Kong utilizava essa estratégia
para desenvolver o conhecimento de variadas áreas da história natural
local. O sucesso dessa primeira iniciativa, e na sequência de um convite de
BRIAN MORTON para participarmos num workshop em Hong Kong e aí
aprender como se poderia melhorar o evento, levou à realização, em 1991,
de um segundo workshop em Vila Franca do Campo que, mantendo
embora o núcleo forte da Malacologia, alargou a participação a outras
áreas da biologia marinha. Os quarenta participantes originaram trabalhos
que foram publicados em Actas (MARTINS, 1995b). Não só se alargava
o âmbito da investigação cientíﬁca como se criava um ambiente de cultura
cientíﬁca naquela Vila micaelense.
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Oxychilus (Drouetia) atlanticus (MORELET
& DROUËT, 1857). Os zonitídeos, a que
pertence esta espécie, são o grupo mais diversiﬁcado
e com maior número de espécies endémicas nos
Açores.

Os primeiros projectos do núcleo de Malacologia tinham uma forte
componente aplicada, sobretudo relacionada com o problema da fasciolose, atendendo a que o hospedeiro intermediário do parasita é o
pulmonado de água doce Galba truncatula (O. F. MÜLLER, 1774). Desses
estudos resultaram levantamentos exaustivos da fauna malacológica
dulçaquícola das ilhas afectadas (MARTINS, 1991a). O Departamento
de Biologia tinha, então, uma forte componente de Luta Biológica; assim,
e porque o problema da fasciolose era tratado deste modo em outros
países, desenvolveu-se investigação no controlo biológico de G. truncatula
através de predação por moluscos zonitídeos. Sendo este o grupo com
maior expressão endémica no arquipélago, criou-se a necessidade de o
estudar em maior profundidade. As provas académicas foram orientadas,
deste modo, para as vertentes ecológica, de morfologia funcional e de
sistemática molecular do zonitídeo endémico Oxychilus (Drouetia) atlanticus
(MORELET et DROUËT, 1857) (ver CUNHA, 1991, 1999; BRITO, 1992b;
RODRIGUES, 1995, 2000). Concomitantemente uma série de trabalhos cientíﬁcos foram sendo produzidos (BRITO, 1992a; RODRIGUES et al., 1998;
RODRIGUES & GÓMEZ, 1999; GÓMEZ & RODRIGUES, 2000; MEDEIROS et al., 2000;
CUNHA et al., 2001) e estágios de licenciaturas foram dirigidos naquela área
(COTA, 1994; MARQUES, 1998; REBELO, 1999; LOPES, 1999), aprofundando-se deste modo conhecimentos e criando-se sentimento de escola.
Havia-se estabelecido, no Departamento de Biologia, o costume
de fazer uma expedição de Verão a outra ilha que não São Miguel.
Criavam-se assim oportunidades para um rastreio mais alargado e aprofundado da composição malacológica terrestre das várias ilhas. Os resultados constam dos “Relatórios” publicados pelo Departamento (MARTINS
et al., 1989, 1990, 1991, 2006; CUNHA et al., 1993, 2008). Grande parte
das observações assim feitas constituiu matéria fundamental para
o projecto de cartograﬁa da fauna e ﬂora do arquipélago (BORGES et al.,
2005; CUNHA et al., 2005), que se tornou um marco essencial para estudos
que integrem a distribuição do biota Açoriano (CAMERON et al., 2007).
Desde cedo se descobriu o potencial do arquipélago como
laboratório natural para o estudo da evolução (MARTINS, 1993) e a
associação da história vulcanológica das ilhas como referência necessária
ao entendimento dos processos evolutivos apareceu bem cedo (MARTINS,
1991b). Tornou-se necessário proceder primeiro a uma revisão sistemática que ainda está longe de concluída, frequentemente descrevendo
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novos taxa e abordando metodologias diferentes (MARTINS, 1981, 1991c,
d, 1999, 2002; MARTINS & RIPKEN, 1991; VAN RIEL et al., 1998, 2003,
2005; MORDAN & MARTINS, 2001; JORDAENS et al., 2009). A percepção
da ligação das idades das ilhas com a maturidade evolutiva dos taxa
(MARTINS, 2005) permitiu avançar com projectos que intentam testar
se a evolução está a acontecer aqui, ao vivo, como é proposta pela
teoria do equilíbrio pontuado.
A malacologia marinha estendeu-se para além dos primeiros workshops, tanto na vertente ecológica quanto na biogeográﬁca. Empreendeu-se
uma listagem dos moluscos marinhos recolhidos nas diversas ilhas
e bancos submarinos (AZEVEDO & MARTINS, 1989; ÁVILA, 1997, 2003;
ÁVILA & AZEVEDO, 1997; ÁVILA et al., 1998, 2000, 2004), as suas relações
biogeográﬁcas discutidas (ÁVILA, 2000, 2005a, b, 2006; ÁVILA & ALBERGARIA, 2002; ÁVILA & MALAQUIAS, 2003; CARDIGOs et al., 2006; ÁVILA
et al., 2009), os seus relacionamentos ecológicos e história de vida
estudados (BACKELJAU et al., 2001; COSTA & ÁVILA, 2001; ÁVILA et al.,
2005, 2007, 2008b; CÚRDIA et al., 2005; BRAGA-HENRIQUEs et al., 2009).
Em Julho de 2006 realizou-se o 3.º Workshop Internacional de Malacologia
e de Biologia Marinha, que teve como objectivo explorar a faixa dos 100 m
aos 300 m de profundidade. A intenção era procurar evidência de refúgio
em águas mais profundas, mais frias, como resposta ao aquecimento pós-glaciações; a acontecer, não só se poriam em causa simples comparações
de listagens de regiões com climas diferentes, comuns em análises
biogeográﬁcas simples, mas ainda se procurariam pistas comportamentais
como reacção ao problema do aquecimento global. As Actas foram
publicadas (MARTINS, 2009); embora os objectivos pretendidos não
tivessem resposta clara, um dos resultados foi uma extensa lista ilustrada
dos moluscos recolhidos (MARTINS et al., 2009), que poderá servir de base
de trabalho a estudiosos de diversos níveis de interesse.
O estudo da sistemática de moluscos não se restringe ao biota
açoriano; importante actividade tem sido registada na elucidação da anatomia e sistemática dos ellobiídeos, num enquadramento global (MARTINS,
1992, 1994, 1995a, b; 1996a, b, 1998, 2007; MARTINS & CUNHA, 1992).
A criação de um “Grupo de Paleobiogeograﬁa Marinha” no Departamento de Biologia, no enquadramento de um pós-doutoramento,
alargou o âmbito da Malacologia marinha ao estudo dos fósseis de Santa
Maria. Realizaram-se expedições que produziram listagens e estudos de
paleoecologia (ÁVILA et al., 2002, 2007, 2008a, 2009), organizaram-se
congressos de que se publicaram actas (ÁVILA & MARTINS, 2007),
discutiram-se padrões de colonização (ÁVILA et al., 2009). Lança-se, assim,
luz num passado que se espera venha a iluminar o presente.
A organização de 5.º Congresso das Sociedades Malacológicas
Europeias, sob proposta e juntamente com o Instituto Português de
Malacologia, trouxe aos Açores mais de uma centena de participantes
de vinte e sete países, evidenciando a capacidade organizativa e o
entusiasmo de um pequeno grupo de malacólogos que aprecia, respeita
e estuda o arquipélago onde vive, um laboratório natural onde cada
ilha é um tubo de ensaio onde a evolução tem vindo a experimentar.
A Malacologia Açoriana guarda em si a chave para desvendar os segredos
sobre os caminhos que trouxeram a vida a estas ilhas e os processos
evolutivos que originaram a biodiversidade que as caracteriza.
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Introdução:
Os moluscos bentónicos e a paleoceanograﬁa
São vários os factores que controlam a distribuição dos moluscos
bentónicos de ambientes marinhos pouco profundos: nutrientes,
substrato, predação, competição, correntes, barreiras naturais, entre
outros. Contudo, o principal factor limitador da sua distribuição latitudinal
é a temperatura das águas. Não apenas as temperaturas superﬁciais
(sea-surface temperatures ou SST) máximas e mínimas, mas também
a duração do intervalo de tempo durante o qual a temperatura da água
atinge os níveis críticos necessários para uma reprodução bem sucedida (MONEGATTI & RAFFI, 2001).
Ao longo das costas do Atlântico Oriental veriﬁca-se um incremento latitudinal da diversidade dos moluscos em direcção ao
Equador. Este padrão é explicado, sobretudo, pelo aumento das
SSTs nessa mesma direcção. Assim sendo, as fronteiras biogeo gráﬁcas que reﬂectem estas mudanças latitudinais no Atlântico
são condicionadas por alterações térmicas nas massas de água
(MONEGATTI & RAFFI, 2001). Logo, a distribuição das associações
de fósseis de moluscos, em particular as dos moluscos bentónicos
termóﬁlos, é um indicador importante para a determinação de fronteiras
paleobiogeográﬁcas e para a estimativa de paleotemperaturas superﬁcias
oceânicas.

A malacofauna pliocénica da Bacia do Mondego
e a sua idade
A malacofauna pliocénica da Bacia do Mondego desempenha
um papel fulcral na compreensão da paleobiogeograﬁa dos moluscos
Plio-Quaternários da Fachada Atlântica europeia e do Mediterrâneo
Ocidental (SILVA, 2003; SILVA & LANDAU, 2007). As associações de
fósseis de moluscos miocénicos desta região estão bem documentadas, sendo conhecidas de várias bacias neogénicas desde o Sul
da Ibéria até ao Norte da França. Contudo, para o Pliocénico,
a malacofauna da Bacia do Mondego constitui o único ponto de referência entre as associações da Bacia do Guadalquivir (S de Espanha,
a Sul) e as da Bacia do Loire (NW de França, a Norte).
No passado gerou-se alguma confusão em torno da idade dos
depósitos fossilíferos marinhos pliocénicos da Bacia do Mondego.
Esses níveis fossilíferos foram datados como Pliocénico Inferior,
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Pliocénico Superior e até Plistocénico (vide SILVA et al., in press).
Com base no estudo de nanofósseis calcários (CACHÃO, 1990) foi
possível atribuir a esses depósitos fossilíferos, deﬁnitivamente,
uma idade pliocénica que abrangia o topo do Zancliano e a base
do Placenciano, dos 3,6-2,73 milhões de anos (Ma). Por outro lado,
a associação fossilífera de moluscos pliocénicos marinhos da Bacia
do Mondego inclui uma série de táxones de gastrópodes de aﬁnidade tropical a subtropical, tais como Amalda, Marginella e Persicula.
Estes táxones ocorrem no Mediterrâneo apenas durante o Zancliano
e o Placenciano inferior.
Em suma, com base em resultados recentes de datações isotópicas
de Estrôncio obtidos a partir de material da jazida de Vale de Freixo
(região de Pombal), em conjugação com os dados biostratigráﬁcos dos
nanofósseis calcários e dos moluscos é agora possível aﬁrmar que
a idade dos depósitos fossilíferos em causa é pliocénica, abrangendo
o topo do Zancliano e a base do Placenciano, desde cerca dos 3,6 aos
3,52 Ma (SILVA, 2003; SILVA et al., in press).

Os moluscos e as SSTs pliocénicas
nas costas atlânticas e mediterrânicas
MONEGATTI & RAFFI (2001, 2007) identiﬁcaram um conjunto de
bivalves e de gastrópodes cujos fósseis ocorrem em jazidas pliocénicas
mediterrânicas (unidade MPMU1, Mediterranean Pliocene Molluscan
Unit 1) que actualmente são encontrados apenas bem mais a sul,
nas costas da África Ocidental. Eles baptizaram estes táxones como
“Pliocene MPMU1 tropical survivours”. Com base no limite setentrional da sua distribuição actual, MONEGATTI & RAFFI propuseram
para o Mediterrâneo, para o intervalo de tempo correspondente à unidade
MPMU1 (5,3 a 3,0-3,1 Ma), condições térmicas equivalentes às que
actualmente se veriﬁcam ao longo da costa africana imediatamente
a Sul do Cabo Branco (21º latitude Norte). Ou seja, condições tropicais
típicas.
Ainda segundo M ONEGATTI & R AFFI (2001), a unidade
MPMU2 no Mediterrâneo (equivalente a 3,0-3,1 a 2,5 Ma) caracteriza-se por apresentar alguns bivalves de águas quentes e, pelo
menos, cinco espécies de Terebridæ e nove espécies de Conidæ.
Estes autores avançaram a hipótese de que durante MPMU2, no
Mediterrâneo, as SSTs não deveriam ser mais frias que aquelas que
actualmente se registam na zona de transição deﬁnida por LE LOEUFF
& COSEL (1998), ou seja, subtropicais.
Apesar de cronologicamente equivalente à unidade MPMU1,
a malacofauna pliocénica da Bacia do Mondego é muito diferente
das associações típicas de MPMU1 no Mediterrâneo. Actualmente,
as localidades fossilíferas pliocénicas da Bacia do Mondego estão
localizadas a norte da zona de transição entre a Província Biogeográﬁca Mediterrânico-Marroquina (a Sul) e a Franco-Ibérica (para
Norte) (sensu MONEGATTI & RAFFI, 2001). No Pliocénico o padrão
biogeográﬁco era similar (SILVA & LANDAU, 2007; MONEGATTI
& RAFFI, 2007).
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Fig. 1. Distribuição actual dos principais táxones
termóﬁlos representados no Pliocénico da
Bacia do Mondego. 1) Segundo RAFFI
et al. (1985); 2) Segundo LE LOEUFF
& COSEL (1998); 3) Vide bibliograﬁa completa em SILVA & LANDAU
(in press).

Fig. 2. Temperaturas superﬁciais oceânicas médias mensais (MMSSTs) (em ºC) de
pontos seleccionados ao longo das costas
ibéricas e da África NW. 1) e 2) ver
Fig. 1; 3) SSTs obtidas de NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center,
Boulder, CO, www.cdc.noaa.gov.
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Da lista dos “MPMU1 Pliocene tropical survivous” de MONEGATI &
RAFFI (2001), apenas os fósseis do bivalve Circomphalus foliaceolamellosus
(DILLWYN) e do gastrópode Strioterebrum reticulare PECCHIOLI ocorrem na
Bacia do Mondego. A diversidade de Terebridæ e de Conidæ é bastante
mais baixa que nas associações MPMU1 mediterrânicas típicas e táxones
como o gastrópode Strombus e os bivalves Veneridæ de concha espessa
estão totalmente ausentes. A maioria dos gastrópodes representados nas
associações da Bacia do Mondego identiﬁcados como típicos da unidade
MPMU1 no Mediterrâneo anteriormente referidos são parte de uma
faunícula pliocénica característica do extremo ocidental do Mediterrâneo
e do Atlântico adjacente, não estando presentes mais para Oriente na
Mesogeia (ver bibliograﬁa em SILVA & LANDAU, in press). Estes elementos
faunísticos não foram considerados por MONEGATTI & RAFFI (2001) que
basearam a sua análise, fundamentalmente, nas associações de bivalves
fósseis italianas.
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Na malacofauna pliocénica da Bacia do Mondego ocorrem
os seguintes táxones termóﬁlos (ver bibliograﬁa detalhada em SILVA
& LANDAU, in press): Gastropoda: Apiocypræa davidi (FONTANNES ); Distorsio cancellina (L AMARCK ) [=D. tortuosa (B ORSON )];
Ficus subintermedia (D’ORBIGNY); Favartia sp.; Demoulia conglobata
(BROCCHI); Latirus spp.; Cancilla alligata (DEFRANCE); Amalda glandiformis
(LAMARCK); Persicula sp.; Marginella aurisleporis (BROCCHI); Tibia uniangulata
(D ESHAYES ); Sveltia varicosa (B ROCCHI ); Solatia piscatoria (G MELIN );
Strioterebrum reticulare PECCHIOLI; Hastula sp.; Gemmula contigua (BROCCHI);
Clavatula spp. Bivalvia: Callista italica (DEFRANCE); Circomphalus
foliaceolamellosus (DILLWYN); Paphia vetula (Basterot); Palliolum excisum
(BRONN).
Alguns dos géneros de gastrópodes termóﬁlos listados acima estão
extintos (Apiocypræa SCHILDER) ou já não ocorrem no Atlântico Oriental
(Ficus KLEIN, Gemmula WEINKAUFF). Os restantes géneros apresentam
actualmente limite setentrional localizado mais a Sul, ocorrendo ao longo
da costa Oeste Africana (Fig. 1). O limite norte da distribuição actual de
todos esses táxones, com a excepção de Cancilla e Hastula, está
compreendido entre as Canárias (latitude 28ºN) e o Cabo Branco (21ºN).
A maioria deles tem o limite setentrional no Cabo Branco. Consequentemente, com base nesta associação de moluscos, é possível avançar
a hipótese de que as SSTs à latitude da Bacia do Mondego (39ºN) durante
o Zancliano ﬁnal e o início do Placenciano seria caraterizada por um
padrão térmico anual comparável ao que se regista actualmente na
região do Cabo Branco (21º N). Esta latitude corresponde aproximadamente à latitude do limite norte da zona de transição de LE LOEFF
& VON COSSEL (1998).
Consequentemente, este conjunto de espécies surge ligado a SSTs
iguais ou mais elevadas que 20ºC pelo menos durante sete mese por
ano. De acordo com dados do NOAA-CIRES Climate Diagnostics
Center (at Boulder, CO), as MMSSTs (SSTs médias mensais) na região
do cabo Branco nunca são inferiores a 19ºC (Fig. 2); SST máxima igual
a 23,5ºC em Setembro e mínima de 19ºC em Janeiro-Março. As MMSSTs
actuais à latitude da Bacia do Mondego são: máxima de 19ºC em Junho
Agosto e mínima de 14,5ºC em Fevereiro-Março.

Conclusão
Enquanto no Pliocénico à latitude da Bacia do Mondego ocorriam condições subtropicais, equivalentes às actualmente observadas
na região do Cabo Branco, pelo menos durante o ﬁnal do Zancliano
e o início do Placenciano, no Mediterrâneo veriﬁcavam-se temperaturas tipicamente tropicais (MONEGATTI & RAFFI, 2001). Mais,
no Pliocénico, não apenas as temperaturas das águas no Inverno
e no Verão eram mais elevadas como também o período de
“águas quentes” do Verão era mais longo. Curiosamente, estas
mesmas condições térmicas subtropicais foram propostas por
M ONEGATTI & R AFFI (2001) para a unidade MPMU2 no Mediterrâneo, após o evento de arrefecimento global ocorrido
circa 3,0 Ma.
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A

s Bermudas foram o palco da última campanha cientíﬁca do
projecto “Moluscos opistobrânquios anﬁatlânticos” liderado
pelo professor Juan Lucas Cervera, da Universidade de Cádis,
Espanha, e do qual o IPM é parceiro. Depois de passagens por
Cuba, Açores, Baleares, Marrocos e amostragens pontuais ao longo da
Península Ibérica e diversos locais na América Central e do Sul, o projecto
reuniu desta vez uma equipa de cinco investigadores neste arquipélago
de cerca de 150 ilhas e ilhotes localizado no Atlântico Norte a 1.770 km
a Nordeste de Miami, Florida.
Como objectivo central, este projecto visa, recorrendo a técnicas
inovadores de ﬁlogenia molecular, clariﬁcar o estatuto taxonómico de
várias espécies que habitam ambos os lados do Atlântico e que até à data
têm sido consideradas por uns autores como sendo a mesma entidade
e por outros espécies distintas. Tal controvérsia resulta da presença
simultânea de similaridades e pequenas diferenças morfológicas e
anatómicas existentes entre estes indivíduos, que têm perpetuado a dúvida
quanto à identidade taxonómica destas espécies anfiatlânticas.
O isolamento aparente em que populações Orientais (africanas e europeias) e Ocidentais (americanas) se encontram, separadas pela imenWhale Bone Bay; uma típica baía na costa Norte das Bermudas.
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sidão do Oceano Atlântico, favorece a ideia de que estas populações
estejam efectivamente isoladas e possam pertencer a espécies distintas.
Contudo, o facto de muitos moluscos terem larvas planctónicas que
podem sobrevier semanas no mar, baralha de algum modo este paradoxo.
Mais ainda, que estas larvas podem utilizar ilhas e montes submarinos
localizados a “meio caminho” para se ﬁxarem, desenvolverem, reproduzirem e continuarem numa nova geração a sua rota migratória rumo
a um dos lados, assegurando assim o fluxo genético necessário à coesão
taxonómica destas populações separadas pelo Atlântico.
Panorama
do Instituto
Oceanográﬁco
das Bermudas
(BIOS) visto
do lado sul
do canal
Ferry Reach.

No laboratório, a separar
o material recolhido nessa manhã.

É neste contexto que as Bermudas, pela sua localização geográﬁca,
a meio caminho entre a costa americana e os Açores, assumem extraordinária importância no estudo da biogeograﬁa do Atlântico. Contudo,
muitos grupos de organismos, entre os quais os gastrópodes opistobrânquios, são mal conhecidos nestas paragens, como ﬁcou demonstrado
com a análise preliminar dos resultados da campanha, que revelaram cerca
de 35% de espécies novas para a fauna das Bermudas e três novas para
a Ciência num total de trinta e quatro espécies recolhidas.
Durante a campanha as condições climatéricas, por vezes com
alguma chuva e ventos fortes obrigaram a alterações no plano de trabalhos, tendo a actividade de amostragem ﬁcado restringida a zonas mais
abrigadas e pouco profundas. Reﬁra-se que a profundidade dentro do
anel de coral que rodeia a Ilha não ultrapassa os dez metros. O “quartel
general” estava sediado dentro das instalações do BIOS (Bermuda Institute of Ocean Sciences) mesmo ao lado de um braço de água — Ferry
Reach — famoso por ser a localidade-tipo de muitas espécies descritas
para as Bermudas. O Instituto Oceanográﬁco no seu conjunto inseria-se
num campus com cerca de quatro hectares com vários edifícios onde
funcionavam a administração, o refeitório, alojamentos, oﬁcinas,
laboratórios, salas de aulas, e também um ancoradouro com as várias
embarcações e infra-estruturas de apoio ao mergulho. O Instituto é gerido
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de forma comercial; tudo se paga
(e bem!) e os principais clientes são
universidades americanas que ali
vão ministrar vários cursos na área
da biologia marinha.
As Bermudas foram oﬁcialmente descobertas em 1503 pelo
explorador espanhol Juan de Bermúdez. À data, embarcações espanholas e portuguesas utilizavam
estas ilhas para se reabastecerem de
água fresca e mantimentos. Lendas,
envolvendo espíritos e demónios,
derivadas das frequentes tempestades tropicais que assolam estas
paragens e dos naufrágios constantes, provocados pelos muitos
baixios coralíferos que rodeiam as
ilhas e que tornam a navegação
extremamente perigosa, levaram
com o passar do tempo ao surgi- Fachada da associação portuguesa Clube Vasco
mento do famoso mito do “Triân- da Gama, em Hamilton.
gulo das Bermudas”.
Apesar de, previamente, alertados para a existência de uma
comunidade portuguesa nas Bermudas, sobretudo oriunda da Ilha
de São Miguel, nos Açores, é sempre agradável e reconfortante encontrar
sinais da “pátria-lusa” em terras longínquas. Nas Bermudas a comunidade
portuguesa constitui vinte e cinco por cento da população total e o Português é considerado o segundo idioma oﬁcial do arquipélago! A emigração para as Bermudas data de 1849, quando emigrantes açorianos
estabeleceram-se, principalmente, em Hamilton, capital das Bermudas.
É, contudo, nas décadas de sessenta e setenta que se registou o mais
signiﬁcativo fluxo de emigração de
açorianos, trabalhando em áreas
como o turismo, restaurantes, obras
e jardinagem. A comunidade dispõe
de uma escola oﬁcial portuguesa e
de associações recreativas, com
destaque para o Clube Vasco da
Gama. Como curiosidade, tive mos a oportunidade de conhecer
alguns dos jardineiros do Instituto
Oceanográﬁco, emigrantes de São
Miguel, mais concretamente de
Água d’Alto, terra natal do nosso
colega e amigo Professor Frias
Martins (que assina um artigo neste
número) e claro está, também,
conhecido destes seus conterrâneos
ali emigrados (pequeno mundo,
este, o nosso!).
Um “bobby” em bermudas!
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Notícias do rectângulo 12



Tivemos já oportunidade de referir, em números
anteriores desta rubrica noticiosa, as
diligências que um grupo de
coleccionadores nacionais tem vindo
a desenvolver para elaborar um
inventário das “Pequenas Conchas
de Portugal”.
Cabe agora referir que os trabalhos têm decorrido em bom ritmo,
procurando o grupo registar todas
as ocorrências das diversas espécies
consideradas, nos diversos locais de
recolha repetidamente visitados.
Claro está que nem sempre a identiﬁcação é fácil, pelo que só a colaboração de todos tem permitido
adiantar a preparação de um documento que, no seu actual formato
electrónico, conta já com cerca de
um milhar de páginas.
O grupo conta actualmente nove
membros, acrescentando-se aos sete
já referidos nestas linhas os nomes
de José Pedro Borges e Mónica
Albuquerque.
De salientar que o âmbito do trabalho em curso não abrange apenas
as costas de Portugal continental,
antes se estendendo aos arquipélagos
da Madeira e dos Açores.
Tal como já referimos, o grupo
não é fechado, antes acolherá de
braços abertos todos os interessados
em participar no projecto, os quais
deverão, para o efeito, entrar em
contacto com o respectivo coordenador, Rui Mendes, visitando o seu site
no endereço: http://www.freewebs.
com/rui-mendes/index.htm.



por ANTÓNIO MONTEIRO

Tem continuado a sua
publicação o boletim O Búzio,
dirigido aos coleccionadores de
conchas portugueses. Já perto do seu
décimo segundo aniversário, o
boletim é publicado – em formato
electrónico apenas – de dois em dois
meses e inclui notícias diversas sobre
o mundo das conchas e do coleccionismo de conchas, críticas de
novos livros e artigos vários sobre
temas directa ou indirectamente
ligados com a Malacologia, incluindo
as relações entre as conchas e o
Homem, expressas nas mais diversas
formas culturais, artísticas, arquitectónicas, etc.
Os interessados em receber
com regularidade os sucessivos
números de O Búzio deverão
c o n t a c t a r c o m o s e u e d i t o r,
o s i g n a t á r i o d e s t a s l i n h a s,
através do endereço electrónico:
a.j.a.monteiro@netcabo.pt.



Tem também prosseguido de acordo com o calendário
previsto a publicação do boletim The
Cone Collector, da responsabilidade do
mesmo editor, contactável através do
endereço indicado acima.
Trata-se, neste caso, de um
boletim internacional, em formato
electrónico e em língua inglesa,
exclusivamente destinado aos coleccionadores e investigadores interessados na família Conidæ.

De aprimorado aspecto gráﬁco
– da responsabilidade de André
Poremski – cada número inclui
sempre uma selecção variada de
artigos, procurando apresentar tópicos de interesse para todos, desde
os investigadores proﬁssionais aos
amadores.
No âmbito da sua acção, The Cone
Collector organiza neste momento
o 1st International Cone Meeting,
que terá lugar em Estugarda, na
Alemanha, no Outono de 2010 e
onde se espera poder reunir um
número muito signiﬁcativo dos
mais conhecidos especialistas no
estudo daquela família.



No âmbito das iniciativas integradas na Semana da
Ciência, o Prof. Sérgio Ávila, da
Universidade dos Açores, convidou
o autor destas linhas e o conhecido
coleccionador e comerciante nacional Paulo Granja para se deslocarem a Ponta Delgada, com o
propósito de falarem a turmas
de alunos do ensino secundário,
ao nível dos 5º e 6º anos, sobre
as conchas e o coleccionismo de
conchas.
Apesar da tenra idade dos
elementos do público, constituído
por turmas da Escola da Lagoa, a
atenção com que a sua esmagadora
maioria ouviu o que levámos para
lhes contar acerca do fascinante
mundo das conchas, parece ser
garantia de que as sessões correram
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a contento de todos e se podem
considerar de êxito.
Enquanto o nosso amigo Paulo
falou sobre a sua experiência
pessoal enquanto coleccionador,
primeiro, e enquanto comerciante,
depois, com especial relevo para
as múltiplas deslocações e os amplos
contactos, um pouco por todo o
mundo, que a sua actividade lhe
tem proporcionado, o signatário
optou por uma apresentação de
índole geral sobre os Moluscos,
sua origem, anatomia e ﬁsiologia,
o início das grandes colecções,
as múltiplas ligações das conchas
com o Homem, tudo ilustrado
com numerosas fotograﬁas e
outras imagens, de modo a amenizar, na medida do possível, a
apresentação dos assuntos, adaptando-os à faixa etária a que se
destinavam.
Tivemos pena de não dispor de
mais tempo para conversar com as
crianças, limitados como estávamos
pelos seus horários mais ou menos
rígidos. Mas certamente os seus
professores poderão desenvolver
muitos dos temas que deixámos
alinhavados, ao longo da sua acção
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A turma da Escola da Lagoa prepara-se para o evento enquanto o nosso amigo Paulo Granja expõe
uma pequena colecção de conchas de formas e cores exuberantes.

educativa, de forma a fomentar nos
mais jovens o gosto pela História
Natural em geral e pela Malacologia
em particular.
Em tudo o mais, a organização
foi absolutamente impecável. Além
do mais, constituiu para mim um
verdadeiro prazer poder assim voltar
à Ilha de S. Miguel, onde tinha estado

em 1988 – como o tempo passa! –
por ocasião do 1º Encontro de
Malacólogos Portugueses. Pela gentileza com que fomos recebidos,
agradeço muito vivamente – e sei
que com isso não faço mais que
ecoar os sentimentos do Paulo
Granja – ao Prof. Sérgio Ávila e à sua
equipa.

O comércio
do meu
bairro...

Fotos de M. M. MALAQUIAS
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Informações Gerais
Publicações recentes
LIVROS
ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M.,
2009. José da Silva e Castro,
o naturalista e a sua obra,
1842–1928. Portugala, Suplemento 1: 1-96. Instituto Português de Malacologia com o apoio
da Fundação para a Ciência
e Tecnologia, Lisboa. INSTITUTO
PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA
Zoomarine - E.N. 125 km 65-Guia
8201-864 ALBUFEIRA - Portugal.
Este livro é a resposta a questões surgidas
quando, ao tomar conhecimento da existência
de uma colecção de conchas de Gastrópodes
terrestres no Museu de Zoologia da Universidade do Porto, pretendi obter informações
sobre o titular dessa colecção, e me foi dito que
não se sabia quem foi, quando tinha nascido
e onde vivera e morrera. Já sabia da
existência de JOSÉ DA SILVA E CASTRO
e da sua contribuição para o conhecimento
da malacofauna portuguesa pelos poucos
trabalhos que publicou em Portugal e pelas
referências altamente elogiosas que dois
reputados malacologistas estrangeiros lhe
fazem nos seus livros, o francês ARNOULD
LOCARD, que publicou a Conchyliologie
Portugaise com base numa colecção de conchas que J. S. C. lhe enviou acompanhada de
valiosa documentação; e o inglês JOHN W.
TAYLOR, autor de um detalhado tratado em
três volumes sobre moluscos não marinhos das
Ilhas Britânicas, que lhe dedica a descrição de
uma espécie e se lhe refere como “the wellknown Portuguese conchologist”.

E as questões eram: Quem foi realmente
JOSÉ DA SILVA E CASTRO? Porque é que
este malacologista conhecido e reconhecido
internacionalmente foi completamente ignorado pelos seus congéneres portugueses?
Porque é que no Museu do Porto não há
registo da entrada ou qualquer outra
informação sobre a colecção e o seu titular?
Envidei todos os esforços possíveis para
responder a estas questões. Se quanto à primeira fui bem sucedida, o mesmo não aconteceu quanto às outras.
A conclusão mais interessante a que
cheguei, e a que me merece maior destaque, é
a de que JOSÉ DA SILVA E CASTRO sempre
esteve mais empenhado em fazer avançar os
conhecimentos sobre Moluscos terrestres e
Diatomáceas – conhecimentos que sem dúvida
expressava em correspondência e exemplares
trocados com naturalistas estrangeiros – do

que em dar visibilidade à sua pessoa. Creio
que foi esta última, e cada vez mais rara,
qualidade que determinou o olvido a que foi
votado em Portugal.
A investigação foi longa e difícil e várias
as pessoas e instituições contactadas, tanto
em Portugal como no estrangeiro. Tudo está
descrito neste livro e sem as especiais
contribuições, que não é demais relembrar
aqui, dos Serviços de Arquivo da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão
e dos Serviços da Biblioteca da Academia
das Ciências de Lisboa, em Portugal, e, no
estran geiro, da Sociedade Francesa de
Malacologia, Paris, e do Museu da Casa
Zeiss, Jena – ele não teria sentido.
Não quero perguntar-me se JOSÉ DA
SILVA E CASTRO teria aprovado este meu
trabalho, que pretende rememorar a sua pessoa e restabelecer o lugar que lhe é devido no contexto cultural português; mas tive
muito gosto em o fazer, tanto mais que o seu
conteúdo ﬁca valorizado pela forma em que
está apresentado.
Muito agradeço ao Sr. Manuel Martinho
Malaquias não só a proﬁciência e bom gosto
do trabalho gráﬁco, aliás já amplamente
demonstrado em todos os números da
Portugala, mas também a difícil recuperação das ﬁguras e a paciência com que
atendeu a todas as minhas falhas.
Agradeço também ao IPM o ter decidido publicar este livro como o primeiro
Suplemento da sua revista Portugala; e,
para ﬁnalizar, agradecimentos são também devidos à Fundação para a Ciência
e Tecnologia e ao Instituto Português de
Malacologia pelas contribuições ﬁnanceiras
que possibilitaram a sua publicação.
R. M. A. M.
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ARTIGOS
Á VILA , S. P. & M ONTEIRO, P.
2009. Açores, o Império dos Fósseis,
272pp. Edições Caixotim, Lda.,
Porto.
ÁVILA, S. P., SILVA, C. M. DA,
SCHIEBEL, R., CECCA, F., BACKELJAU, T. & FRIAS MARTINS,
A. M. DE. 2009. How did they
get here? The biogeography of
the marine mollusks of the
A z o r e s. B u l l e t i n d e l a S o c i é t é
G é o l og i q u e d e Fr a n c e, Paris,
180(4): 295-307.
CONSTANTINO, R., GASPAR, M. B.
PEREIRA, F., CARVALHO, S., CÚRDIA,
J., MATIAS, D., MONTEIRO, C. C.
2009. Environmental impact of
razor clam harvesting using salt in
Ria Formosa lagoon (Southern
Portugal) and subsequent recovery
of associated benthic communities.
Aquatic Conservation: Marine and
Freshwater Ecosystems, 19: 542-553.
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opisthobranch genus Bulla. Journal
of Biogeography, 36: 1760-1777.
MARTINS, A. M. DE F., BORGES, J. P.,
ÁVILA, S. P., COSTA, A. C., MADEIRA, P. & MORTON, B. 2009. Illustrated checklist of the infralittoral
molluscs off Vila Franca do Campo. Açoreana, Suplemento 6: 15-103.

Reuniões, Cursos e Exposições
● Evolution of the Bivalvia organizado
por Rüdiger Bieler, Gonzalo Giribet
e Paula Mikkelsen.
● Community Ecology of Tropical
Forest Land Snails organizado por
Dinarzarde Raheem e Peter Tattersfield..

6-7 Março 2010
Congresso Português
de Malacologia
Local: Universidade do Algarve.
Mais informações contactar:
Joaquim Reis (jmc.reis@clix.pt)

LOBO-DA-CUNHA, Í. FERREIRA. R.
COELHO & G. CALADO. 2009.
Light and electron microscopy
study of the salivary glands of
the carnivorous opisthobranch
Philinopsis depicta (Mollusca,
Gastropoda). Tissue and Cell,
41: 367-375.
MALAQUIAS, M. A. E. & REID, D. G.
2009. Tethyan vicariance, reliction
and speciation: evidence from a
global molecular phylogeny of the

● The Last 50 Years of Malacology:
Specialization, Methodological Transformation and Globalization organizado por Robert Hershler e David
Lindberg..
● Studies on Opisthobranchs Molluscs
organizado por Manuel Malaquias,
Juan Lucas Cervera e Terry Gosliner.
● Emerging Molluscan Models: Biological Questions in the 21st Century
organizado por Mónica Medina, Sam
Loker e Sandie Degnan.

LANDAU B., MARQUES DA SILVA, C.
& GILI, C. 2009. The Early
Pliocene Gastropoda (Mollusca)
of Estepona, southern Spain.
Part 8: Nassariidae. Palaeontos, 17:
1-101.
LANDAU, B., SILVA, C. M. DA & VERMEIJ, G. 2009. Paciﬁc elements in
the Caribbean Neogene gastropod
fauna: the source-sink model, larval
development, disappearance, and
faunal units. Bulletin de la Société
Géologique de France, Paris, 180(4):
343-352.

VASCONCELOS, P., GASPAR, M. B., CASTRO, M., NUNES, M. L. 2009. Influence of growth and reproductive
cycle on the meat yield and proximate composition of Hexaplex
trunculus (Gastropoda: Muricidæ).
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89 (6):
1223-1231.

8-24 Julho 2010
World Congress
of Malacology
Phuket, Tailândia
Informações adicionais em:
www.wcm2010.com
Prazo para candidaturas a bolsas
de viagem: 1 Fevereiro 2010.
Prazo para submissão de resumos:
31 Maio 2010.
Simpósios confirmados:

● Ecology, Evolution and Biology of
Freshwater Bivalves organizado por
Arthur Bogan e Randy Hoeh.
● The Biology and Evolution of Limpets organizado por Alan Hodgson.

● Evolutionary Ecology and Genetics
of Molluscan Populations organizado
por Takahiro Asami.
● The Systematics of Asian Land
Snails organizado por Fred Naggs, Min
Wu e Somsak Panha.
● Mollusc Aquaculture organizado por
Zulfigar Yasin, Aileen Tan Shau-Hwai e
Somchai Bussarawit.
● Countdown 2010: Towards a Global
Freshwater Assessment of Threatened Species organizado por Mary Seddon (SSC Mollusc Specialist Group) e
Will Darwall (IUCN).
● Reproduction and Mating Systems in
Hermaphroditic Molluscs organizado
por Kurt Jordaens e Joris Koene.
● Speciation: insights from insular isolation to global patterns organizado
por Matthias Glaubrecht e Thomas von
Rintelen.
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